
 
 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr dzp.262.121.2021 

1. Zamawiający: 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A,  

02-305 Warszawa przesyła zapytanie ofertowe, na zamówienie wyłączone z  obowiązku stosowania 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na poprowadzenie wykładu merytorycznego  

w trakcie Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego – Europejskie Programy Edukacyjne oraz 

wystąpień dotyczących wnioskowania w programach zarządzanych przez Narodową Agencję 

programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności we współpracy z wykonawcami 

Zamawiającego. 

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

3. Termin wykonania zamówienia: 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym: 

a) Prowadzenie i nagranie wykładu na ODI: 17.12.2021 – 10.01.2022 r. 

b) Prowadzenie 7 wystąpień promujących – termin do ustalenia po podpisaniu umowy. 

4. Zamawiający zapewnia: 

• Wkład merytoryczny oraz konsultacje z ekspertami Zamawiającego; 

• Profesionalne studio nagraniowe wraz z obsługą techniczną; 

• Materiały audio-wideo do prezentacji; 

• Graficzne elementy oprawy takie jak: wizualizacja głównego ekranu, plansze informacyjne 

5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobą, która: 

a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie - warunek ten będzie spełniony, jeżeli osoba 

skierowana do realizacji zamówienia w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert co najmniej 10 audycji radiowych lub telewizyjnych poświęconych edukacji. 

b) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie dziennikarza naukowego oraz  

w pracy redakcyjnej o tematyce edukacyjnej.  

c) Posiada doświadczenie w promocji międzynarodowych programów edukacyjnych  

w ciągu ostatnich 3 lat. 

d) posiada kanał w social mediach z liczbą subskrypcji nie jest niższa  

niż 500 000. 

e) posiada doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 5 wydarzeń  

o podobnym charakterze i randze. 

6. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

7. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego należy przesłać 

pocztą elektroniczną na adres: dzp@frse.org.pl lub dostarczyć do siedziby FRSE. 

8. Do oferty należy dołączyć:  

a) załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego – dla potwierdzenia spełniania warunku, 

o którym mowa w pkt. 5 lit.a); 

b) życiorys potwierdzający spełnienie wymagań opisanych w punkcie 5 lit. od b) do e); 
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9. Termin składania ofert upływa dnia 29 listopada 2021r. o godz. 10:00. 

10. Kryteria ocen ofert i ich znaczenie: 

a. cena – 70%     

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑃𝐴 =
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎
∗ 70 

b. doświadczenie – 30%, zgodnie z poniższym: 

Doświadczenie będzie oceniane na podstawie liczby zrealizowanych audycji radiowych 

lub telewizyjnych o tematyce edukacji: 

• 10-12 audycji – 0 pkt. 

• 13-15 audycji – 10 pkt. 

• 16-18 audycji – 20 pkt. 

• Powyżej 18 audycji – 30 pkt. 

Zamawiający dokonując oceny doświadczenia będzie zliczał pojedyncze audycje, a nie cykle 

audycji. 

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

12. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Pani Monika Makowska, tel. 572 675 117,  

e-mail: mmakowska@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 

żądanych 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 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 2021 r., poz.1509). 
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