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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 oferty w zapytaniu ofertowym nr 

DZP.262.16.2021 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. W zapytaniu ofertowym obowiązywały następujące kryteria oceny ofert: 

1) Cena – 20 % (max. 20 pkt.), 

2) Doświadczenie – 40 % (max. 40 pkt.). 
Zamawiający przyznał 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. 
3) Plan rozwoju pisma – 40% (max. 40 pkt.). 

Zamawiający przyznał 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 przyznał 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. 

3. Jedyną ofertę w zapytaniu złożył Wykonawca: 

Marcin Smolik, uzyskując 20 pkt. w kryterium cena, 40 pkt. w kryterium doświadczenie oraz 20 pkt. 
w kryterium plan rozwoju pisma. Łącznie oferta otrzymała 80 pkt. 
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