
  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DZP.262.16.2021 

1. Zamawiający: 

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

Pozyskiwanie, opracowywanie redakcyjne i przekazywanie Zleceniobiorcy tekstów do kwartalnika „Języki 
Obce w Szkole” oraz wykonywanie innych zadań w ramach pełnienia obowiązków redaktora naczelnego 
ww. pisma.  

2. Opis przedmiotu zamówienia:  stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. 

4. Miejsce realizacji zamówienia: Aleje Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa.  

5. Wymagania dla Wykonawców: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w zapytaniu, jeżeli wykaże, że: 
a) posiada co najmniej stopień naukowy doktora filologii języka nowożytnego;  
b) posiada doświadczenie zawodowe w zakresie współtworzenia czasopisma naukowego lub 

opracowywania podręczników do nauki języka obcego. 

Potwierdzeniem spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym jest oświadczenia zawarte w załączniku nr 
2 do niniejszego zapytania ofertowego (formularz oferty) wraz z CV, które Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć do oferty. Oferta bez ww. dokumentu zostanie odrzucona. 

*Zamawiający zapewnia sobie możliwość przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych w celu weryfikacji wiedzy i 
doświadczenia Wykonawcy. 

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

1) Cena – 20% ( max. 20 pkt)       𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =
 ż

 
∗ 20  

2) Doświadczenie – 40 % (max. 40 pkt.). 
Zamawiający przyzna 0-40 punktów za doświadczenie zawodowe w zakresie: 
a) pracy dydaktycznej lub naukowej na wydziale filologicznym uczelni w Polsce - 20 pkt. 
b) pracy lub współpracy przy tworzeniu Podstaw programowych do nauki języka obcego nowożytnego - 

20 pkt. 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (opis 
doświadczenia). Oferta bez ww. dokumentu otrzyma 0 pkt. w tym kryterium. 

3) Plan rozwoju pisma – 40% (max. 40 pkt.) 
Zamawiający przyzna 0-40 punktów za plan rozwoju pisma „Języki Obce w Szkole”. Plan powinien zawierać 
maksymalnie 4000 znaków ze spacjami oraz obejmować: 
a) docelową charakterystykę pisma na koniec realizacji umowy; 
b) plan działań służących wejściu JOwS na listę czasopism punktowanych MEiN; 
c) wykaz autorów, z którymi planowana jest współpraca; 
d) wykaz tematów przewodnich pisma w numerach 2-4/2021. 

 
Zamawiający w tym kryterium przyzna punkty według poniższych zasad: 
a) 0 pkt. za plan zachowawczy, zawierający mało ambitne cele, mało interesujące tematy i wąskie grono 

potencjalnych autorów; 
b) 20 pkt. za plan zawierający umiarkowanie ambitne cele, tematy porównywalnie interesujące do 

publikowanych w roku 2020 oraz podobnie szerokie grono autorów; 



  
c) 40 pkt. za plan ambitny, zawierający interesujące cele, ciekawe tematy tekstów oraz zakładający 

współpracę z szerokim gronem autorów o uznanej renomie. 

Wykonawca, który nie dołączy do oferty planu rozwoju pisma otrzyma 0 pkt. w tym kryterium oceny. 

7. Projekt umowy:  

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania 
umowy zlecenie na wzorze Zamawiającego stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego oraz umowy 
powierzenia danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 4a do zapytania ofertowego.  
 
Zamawiający informuje, że zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta otrzyma najwyższą liczbę punktów 
w kryteriach oceny ofert oraz spełnia wymagania określone w pkt. 5 zapytania ofertowego. 

8. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy składać 
w formie: pocztą elektroniczną na adres: dzp@frse.org.pl 

9. Do oferty należy dołączyć: 

1) CV; 
2) Opis doświadczenia stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego; 
3) Plan rozwoju pisma. 
4) Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – w przypadku osób prywatnych oraz 

prowadzących jednoosobową działalność. 

10. Termin składania ofert upływa dnia: 16 marca 2021 r. godz. 12:00. 

11. Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. 

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

13. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Dorota Zajączkowska, tel.: 728 455 332 w godz.  
10:00-15:00, e-mail: dzajaczkowska@frse.org.pl 

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 2020 r., poz.1740).
  

     
 
 
    

Warszawa, 5.03.2021 r.    
miejscowość, data   podpis pracownika realizującego 

zamówienie 
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