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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 

DZP.262.42.2021 na prowadzenie szkoleń po przyjeździe oraz spotkań 

ewaluacyjnych dla wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS), pracujących w 

krajach Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, 

Ukraina) oraz w Rosji, spotkań koordynatorów projektów wolontariackich EKS, dorocznych 

spotkań byłych wolontariuszy, szkoleń pracowników młodzieżowych, seminariów kontaktowych, 

wydarzeń realizowanych w ramach Erasmus+, spotkań osób odpowiedzialnych za politykę 

młodzieżową, spotkań trenerów oraz akredytorów organizacji wolontariatu młodzieżowego, 

spotkań sieci SALTO 

 

2. W zapytaniu ofertowym obowiązywały następujące kryteria oceny ofert: 

Kryterium I (X1): doświadczenie (osoby skierowanej do realizacji zamówienia) w realizacji szkoleń 

dydaktycznych skierowanych do młodzieży z zakresu: pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, 

rozwoju osobistego, zarządzania projektem, innych niż wymienione w Kryterium II i III: max 20 

pkt.(20%). Zamawiający przyznawał 1 pkt. za każde 10 godzin dydaktycznych przeprowadzonych 

szkoleń. 

Kryterium II (X2): doświadczenie (osoby skierowanej do realizacji zamówienia) w realizacji szkoleń 

dydaktycznych skierowanych do młodzieży dotyczących wolontariatu, w tym wolontariatu 

międzynarodowego oraz związanych z różnorodnością międzykulturową, innych niż wymienione w 

Kryterium I i III: max 20 pkt.(20%). Zamawiający przyznawał 1 pkt. za każde 10 godzin dydaktycznych 

przeprowadzonych szkoleń. 

Kryterium III (X3): doświadczenie (osoby skierowanej do realizacji zamówienia) w realizacji 

dydaktycznych szkoleń skierowanych do młodzieży i osób pracujących z młodzieżą w zakresie i 

metodami edukacji poza formalnej, innych niż wymienione w Kryteriach I i II: max 20 pkt.(20%). 

Zamawiający przyznawał 1 pkt. za każde 10 godzin dydaktycznych przeprowadzonych szkoleń. 
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Kryterium IV (X4): doświadczenie (osoby skierowanej do realizacji zamówienia) w realizacji 

międzynarodowych projektów wolontariatu w charakterze koordynatora lub osoby wspierającej 

projekt: max. 10 pkt (10%). Zamawiający przyznawał 2 pkt. za każdy wymieniony międzynarodowy 

projekt wolontariatu. 

Kryterium V (X5): udział (osoby skierowanej do realizacji zamówienia) w projektach w ramach 

programu Erasmus+ Młodzież: max. 10 pkt. (10%). Zamawiający przyznawał 1 pkt. za udział w 

projekcie w charakterze uczestnika i 2 pkt. za udział w projekcie w charakterze współorganizatora lub 

współprowadzącego. 

Kryterium VI (X6): realizacja szkoleń, jako trener (osoba skierowana do realizacji zamówienia) dla 

Narodowych Agencji programu Erasmus+ Młodzież lub Centrów SALTO, innych niż wymienione w 

Kryteriach I, II i III: max. 20 pkt. (20%). Zamawiający przyznał 1 pkt. za realizacje jednego szkolenia. 

 

Wykonawca otrzymał punkty wskazane w Kryteriach od I do VI za każde wymienione dodatkowo 

doświadczenie inne niż wskazane w załączniku nr 4. 

 

3. Najkorzystniejsze oferty w zapytaniu złożyli Wykonawcy: 

Hranush Shahnazaryan 

Anna Yeghoyan 

 

4. Zbiorcze zestawienie ofert: 

 

Nr 

oferty: 

Nazwa i adres wykonawcy Spełnienie warunku 

udziału w 

postępowaniu 

Ocena oferty: 

1 Hranush Shahnazaryan, 

 

Tak 

20 pkt. w kryterium I 

20 pkt. w kryterium II 

20 pkt. w kryterium III 

10 pkt. w kryterium IV 

10 pkt. w kryterium V 

20 pkt. w kryterium VI 

 

Łącznie: 100 pkt. 

 

2 Anna Yeghoyan,  

Tak 

20 pkt. w kryterium I 

20 pkt. w kryterium II 

20 pkt. w kryterium III 



 

10 pkt. w kryterium IV 

10 pkt. w kryterium V 

20 pkt. w kryterium VI 

 

Łącznie: 100 pkt. 

3 Artak Ordyan,  

Tak 

6 pkt. w kryterium I 

3 pkt. w kryterium II 

3 pkt. w kryterium III 

6 pkt. w kryterium IV 

2 pkt. w kryterium V 

0 pkt. w kryterium VI 

 

Łącznie: 20 pkt.     

4 Mkrtich Dallakyan, Nie nd 

 

 

Zamawiający odrzucił ofertę: 

Mkrtich Dallakyan, ponieważ Wykonawca nie spełnił wymagania, zawartego przez Zamawiającego w 

punkcie 4 zapytania ofertowego, dotyczącego realizacji 5 szkoleń dla młodzieży edukacji poza 

formalnej na terenie kraju partnerstwa wschodniego i Rosji w okresie 24 ostatnich miesięcy, liczonych 

od terminu składania ofert. 
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