
 

 

 

Warszawa, dnia 26 lutego 2021 r. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Al. Jerozolimskie 142a 

02-305 Warszawa 

www.frse.org.pl  
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Do wszystkich Wykonawców  

biorących udział w zapytaniu  

ofertowym 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAPYTANIU 

OFERTOWYM 

 

 
1. W imieniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dziękuję za złożenie ofert w zapytaniu ofertowym  

świadczenie usługi szkoleniowej dla młodzieży oraz dla pracowników młodzieżowych 

potencjalnych wnioskodawców i osób zaangażowanych w realizację Projektów Solidarności w 

ramach Europejskiego Korpusu Solidarności w roku 2021. 

2. W zapytaniu ofertowym jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest doświadczenie - 

100%, w tym: 

Doświadczenie w realizacji szkoleń związanych ze specyfiką Projektów Solidarności 

przeprowadzonych w przeciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w 

zakresie następujących zagadnień: a) kompetencje liderskie; b) analiza potrzeb i zasobów; c) 

młodzież w społeczności lokalnej; d) praca metodą projektową; e) proces i role grupowe; f) praca z 

młodzieżą, w tym minimum 3 skierowane do młodzieży; ze wskazaniem liczy uczestników oraz 

liczby godzin szkoleniowych;  za każde wskazane szkolnie zostawały przyznawane 2 pkt. (nie więcej 

niż 10 pkt.). 

Doświadczenie w realizacji lub/i koordynowaniu inicjatyw/ działań/ projektów lokalnych 

realizowanych w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, ze wskazaniem liczy 

uczestników oraz liczby godzin szkoleniowych – za każde wskazane doświadczenie zostawały 

przyznawane 4 pkt.  (nie więcej niż 20 pkt.). 

 

3. Oferty najkorzystniejsze złożyli Wykonawcy:  

            Kamila Kulpa, 

            Iktis Joanna Stompel, 

            Damian Dec Instytut Inspiracji, 

            Jędrzej Szynkowski, 

            Hrystia Pavlutska. 
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4. Zbiorcze zestawienie ofert: 

 

 

5. Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy: Joanna Wrońska Kierunek: rozwój, ponieważ Wykonawca 

nie spełnił warunku z pkt. 4b zapytania ofertowego.  

 

 

 

 

 

 

 

Nr 

oferty: 

 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

 

Spełnienie 

warunku 

udziału w 

zapytaniu 

 

Ocena ofert  

1. 
Kamila Kulpa 

 
Spełnia 0 pkt. doświadczenie w realizacji szkoleń związanych ze 

specyfiką Projektów Solidarności, 20 doświadczenie w 

realizacji lub/i koordynowaniu inicjatyw/ działań/ 

projektów lokalnych. Łącznie 20 pkt. (66,67%). 

2. 
Iktis Joanna Stompel 

 
Spełnia 10 pkt. doświadczenie w realizacji szkoleń związanych 

ze specyfiką Projektów Solidarności, 18 doświadczenie w 

realizacji lub/i koordynowaniu inicjatyw/ działań/ 

projektów lokalnych. Łącznie 28 pkt. (93,33%). 

3. 
Damian Dec Instytut 

Inspiracji  

 

Spełnia 10 pkt. doświadczenie w realizacji szkoleń związanych 

ze specyfiką Projektów Solidarności, 20 doświadczenie 

w realizacji lub/i koordynowaniu inicjatyw/ działań/ 

projektów lokalnych. Łącznie 30 pkt. (100%). 

4. 
Jędrzej Szynkowski 

 
Spełnia 10 pkt. doświadczenie w realizacji szkoleń związanych 

ze specyfiką Projektów Solidarności, 20 doświadczenie w 

realizacji lub/i koordynowaniu inicjatyw/ działań/ 

projektów lokalnych. Łącznie 30 pkt. (100%). 

5. 
Hrystia Pavlutska 

 
Spełnia 8 pkt. doświadczenie w realizacji szkoleń związanych ze 

specyfiką Projektów Solidarności, 18 doświadczenie w 

realizacji lub/i koordynowaniu inicjatyw/ działań/ 

projektów lokalnych. Łącznie 26 pkt. (86,67%). 

6. 
Joanna Wrońska 

Kierunek: rozwój 

 

Nie spełnia Nd. 
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