
    

  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/174/KZ/2020 

1. Zamawiający:  

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142A,  
02-305 Warszawa przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na:  

wybór 16 trenerów regionalnych warsztatów komputerowych świadczących na rzecz 
Zamawiającego usługi polegające na organizacji i prowadzeniu szkoleń z wykorzystaniem 
sprzętu komputerowego dla osób uprawnionych do udziału w programie eTwinning  
w następujących województwach:  

 małopolskie: czterech trenerów, 
 wielkopolskie: jeden trener, 
 lubuskie: jeden trener, 
 opolskie: jeden trener, 
 kujawsko: pomorskie – jeden trener, 
 lubelskie : jeden trener, 
 podlaskie: jeden trener, 
 pomorskie: jeden trener, 
 świętokrzyskie: trzech trenerów, 
 zachodniopomorskie: dwóch trenerów. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) przedstawiony 
jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

3. Termin wykonania zamówienia: Umowa realizowana będzie od dnia podpisania umowy do 28 
lutego 2022 r.  

4. Wymagania wobec Wykonawców: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w zapytaniu, jeżeli wykaże,  
że dysponuje osobą (trenerem), która: 

4.1.  posiada wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie),  

4.2. od co najmniej czterech lat jest zatrudniona w placówce oświatowej wymienionej w art.  
2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019, poz. 1481 i 1818  
z późn. zm.), 

4.3.  posiada bardzo dobrą umiejętność obsługi komputera (w tym MS Office i dokumenty 
Google),  

4.4.  posiada bardzo dobrą znajomość narzędzi ICT stosowanych w systemie edukacji,  

4.5.  posiada znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym,  

4.6. posiada doświadczenie w realizacji minimum dwóch projektów międzynarodowych  
w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania itp. w placówkach oświatowych 
wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019, 
poz. 1481 i 1818 z późn. zm.), 

4.7. posiada biegłą znajomość narzędzi eTwinning (eTwinning Live i TwinSpace),  

4.8. jest zarejestrowanym użytkownikiem platformy eTwinning,  

4.9. posiada znajomość celów, założeń i zasad funkcjonowania programu eTwinning,  

4.10. posiada doświadczenie polegające na przeprowadzeniu minimum pięciu szkoleń  
z wykorzystaniem sprzętu komputerowego dla nauczycieli.  

Potwierdzeniem spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym jest wypełniony 
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego (wykaz osób), który Wykonawca 



    

  
zobowiązany jest dołączyć do oferty. Oferta bez ww. dokumentu zostanie odrzucona. 

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: doświadczenie trenera – 100%  

5.1 Doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów w zakresie stosowania 
nowoczesnych metod nauczania itp. w placówkach oświatowych wymienionych w art. 2 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 i 1818,  
z późn. zm.):  

80% (0-40 pkt.)  

Zamawiający za każdy zrealizowany projekt powyżej dwóch przyzna 5 pkt., maksymalnie 
za 6 projektów – 20 punktów. W przypadku realizacji międzynarodowych projektów 
eTwinning, za które trener otrzymał Krajową Odznakę Jakości, liczba punktów za projekt 
ulega podwojeniu i wynosi 10 pkt. Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca może 
uzyskać 40 pkt.  

5.2 Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z wykorzystaniem sprzętu komputerowego dla 
nauczycieli  

20% (0-10 pkt.)  

Zamawiający za każde zrealizowane szkolenie powyżej pięciu przyzna 1 pkt., maksymalnie 
za 10 szkoleń – 5 pkt. W przypadku przeprowadzenia szkoleń komputerowych w zakresie 
narzędzi programu eTwinning liczba punktów za szkolenie ulega podwojeniu i wynosi 2 pkt. 
Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca może uzyskać 10 pkt.  

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony załącznik nr 4 do zapytania 
ofertowego. Oferta bez ww. dokumentu otrzyma 0 pkt. w tym kryterium.  

6. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający 
podpisze umowę z Wykonawcami, których oferty otrzymają najwyższą liczbę punktów  
w kryterium oceny ofert. Wykonawcy ci zobowiązani będą podpisać umowę powierzenia, której 
wzór stanowi załącznik nr 8 do zapytania ofertowego. 

7. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego 
(formularz oferty) wraz z załącznikami należy przesłać w formie elektronicznej (skan) na adres 
dzp@frse.org.pl  

8. Do oferty należy dołączyć:  

8.1 załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego: wykaz osób, które będą uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia;  

8.2 załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego: informacja o doświadczeniu trenera.  

9. Osoby prywatne oraz prowadzące jednoosobową działalność prosimy o wypełnienie i przesłanie 
wraz z ofertą załącznika nr 5 do zapytania ofertowego: oświadczenie wykonawcy.  

10. Termin składania ofert upływa dnia 01 lutego 2021 o godzinie 12:00.  

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.  

12. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Dominika Tokarz – tel. 224 631 219 w godz. 
10:00-13:00, email: dtokarz@frse.org.pl w dni powszednie od poniedziałku do piątku.  

13. Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 7 do zapytania ofertowego. 

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego 
etapie bez podania przyczyny. 

15. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz uzupełnienia 
żądanych dokumentów. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek 
pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. 



    

  
17. Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.  

18. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie 
stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 38). 

 
 

Warszawa, 31.12.2020 r.   Katarzyna Załuska 
                       ........................................................   ............................................................................  
                     miejscowość, data podpis pracownika realizującego zamówienie 


