
  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE dzp.262.27.2021 

 

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 wydarzenie, którego głównym elementem będzie międzyszkolny turniej e-

sportowy w dyscyplinie League of Legends. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. 

3. Miejsce realizacji zamówienia: teren całej Polski/online. 

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 czerwca 2021 r. 

5. Wymagania dla Wykonawców:  

a) Wykonawca posiada 4-letnie doświadczenie w realizacji podobnych projektów, 

b) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, wiedzą oraz osobami zdolnymi do 

wykonania usługi, 

c) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemną zgodę Strip Studia mieszczącego się przy ul. 3 

maja 19, 40-097 Katowice na udostępnienie przez niego powierzchni, 

d) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję: 

1. Prowadzącego*, który posiada minimum 5-letnie doświadczenie w wystąpieniach w roli prowadzącego 

projektami we wskazanej tematyce, 

2. minimum dwóch komentatorów* dedykowanych dla wybranej dyscypliny, wykazujących minimum 2-

letnie doświadczenie w komentowaniu projektów we wskazanej tematyce,  

3. minimum pięciu prelegentów* merytorycznie związanych z tematyką prelekcji, 

4. ambasadora* jednoznacznie kojarzącego się z wybraną dyscypliną e-sportową. Ambasador z minimum 

30 tys. subskrypcji na portalu YouTube oraz aktywnym profilem na Instagramie, tematycznie związany 

z dyscypliną e-sportową wybraną w projekcie. 

Na potwierdzenie spełnienia warunku wymienionego w punkcie 5. d) 1., 2, 3, 4. zapytania ofertowego należy 

wypełnić załącznik nr 5 – wykaz osób. 

*Zamawiający podejmie decyzję dotyczącą wyboru osób. Możliwa jest późniejsza zmiana personalna, pod 

warunkiem spełniania wszystkich ww. wymagań oraz uzgodnienia jej z Zamawiającym i za jego zgodą.  

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

 

a) cena – 60%     

b) doświadczenie – 40%, 

 

W ramach kryterium doświadczenie, Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt., w tym: 

Skala ocen: 

1 projekt – 5 pkt. =5% 

2-3 projekty – 10 pkt. = 10% 

4-5 projektów – 15 pkt. =15% 

6-7 projektów – 20 pkt. = 20% 

8-9 projektów – 30 pkt. = 30% 



  
10 projektów i powyżej – 40 pkt. = 40%  

 

wykonanych w  ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegających na zrealizowaniu 

projektów e-sportowych, w tym jednego e-sportowego wydarzenia dla zorganozowanych grup szkolnych (dla 

którego zleceniodawcą jest placówka edukacyjna lub organ zarządzający – gmina lub powiat)  dla minimum 50 

tys. unikatowych użytkowników. 

 

Należy wypełnić załącznik nr 4 – opis doświadczenia. Zamawiający będzie punktował jedynie te usługi, do 

których Wykonawca załączył dowody potwierdzające należyte ich wykonanie lub wykonywanie (np. Referencje, 

faktury VAT). 

7. Projekt umowy: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do 

podpisania umowy na wzorze Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2. Zamawiający podpisze również 

umowę powierzenia danych z wybranych Wykonawcą, której wzór stanowi załącznik nr 2a. 

8. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego należy składać pocztą 

elektroniczną na adres: dzp@frse.org.pl. 

9. Do oferty należy dołączyć:  

a) pisemną zgodę Strip Studia mieszczącego się przy ul. 3 maja 19, 40-097 Katowice na udostępnienie 

przez niego powierzchni, 

b) opis doświadczenia w realizacji podobnych projektów (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego), 

c) wykaz osób – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.  

 

10. Termin składania ofert upływa dnia: 6 kwietnia 2021 roku o godzinie 12:00. 

 

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

 

12. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Daria Bielicka, nr tel.: 602 214 333, e-mail: 

daria.bielicka@frse.org.pl 

 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie  

bez podania przyczyny. 

 

14. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz uzupełnienia 

przedstawionych dokumentów. 

 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek pisarskich, 

rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. 

 

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

 

17. 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, 02.04.2021 r.     

Miejscowość, data   Podpis pracownika realizującego 

zamówienie 
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