
 
 

 

Warszawa, dnia 26 stycznia 2022 r. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Al. Jerozolimskie 142a 

02-305 Warszawa 

www.frse.org.pl  

e-mail: dzp@frse.org.pl  

 

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 ofert w zapytaniu ofertowym 

dzp.262.143.2021 na świadczenie usługi trenerskiej: wspieranie działań i prowadzenie spotkań 

dla członków Sieci Europeers Polska do 31.01.2024 r. 

2. W zapytaniu ofertowym obowiązywały następujące kryteria oceny ofert: 

⎯ Doświadczenie trenera 

Waga kryterium: 80% 

Skala punktowa: 0 – 30 

a) Doświadczenie trenera w realizacji min. 5 szkoleń związanych ze specyfiką Europejskiego 

Korpusu Solidarności lub Erasmus+Młodzież przeprowadzonych w przeciągu ostatnich 3 lat w 

zakresie następujących zagadnień: a) kompetencje liderskie; b) analiza potrzeb i zasobów; c) 

młodzież w społeczności lokalnej; d) praca metodą projektową; e) proces i role grupowe; za 

każde wskazane szkolnie zostaną przyznane 2 pkt. (nie więcej niż 10 pkt.). 

b) Doświadczenie trenera w  indywidualnym wspieraniu młodzieży (na przykład  

w obszarach: rozwój osobisty, zawodowy, edukacyjny) (min. 15h w ostatnich 6 miesiącach– za 

każde wykazane 5h zostaną przyznane 4 pkt.  (nie więcej niż 20 pkt.). 

 

⎯ Przedstawienie propozycji głównych założeń strategii Sieci na najbliższe dwa lata: 

Waga kryterium: 20% 

Skala punktowa: 0 – 30 

 

Propozycja strategii powinna zostać opisana w dokumencie o maksymalnej długości 4 000 znaków 

ze spacjami. Ocena strategii polegać będzie na ocenie zaproponowanych działań (0-10pkt.), 

uwzględnieniu wszystkich elementów strategii wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

(0-10pkt.) oraz ewentualnych dodatkowych propozycjach i zaproponowanych rozwiązaniach (0-

10pkt.). 
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3. Oferty najkorzystniejsze złożyli Wykonawcy:  

            Jędrzej Szynkowski, 

            Joanna Stompel. 

 

4. Zbiorcze zestawienie ofert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 

oferty: 

 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Spełnienie 

warunku 

udziału w 

zapytaniu 

 

Ocena ofert  

1. Jędrzej Szynkowski 

 

Spełnia Doświadczenie trenera – 30 pkt. 

Przedstawienie propozycji głównych założeń strategii 

Sieci na najbliższe dwa lata – 27 pkt. 

Łącznie 57 pkt. (100%). 

2. Joanna Stompel Spełnia Doświadczenie trenera – 30 pkt. 

Przedstawienie propozycji głównych założeń strategii 

Sieci na najbliższe dwa lata – 27 pkt. 

Łącznie 57 pkt. (100%). 

3. Hrystia Pavlutska 

 

Spełnia Doświadczenie trenera – 30 pkt. 

Przedstawienie propozycji głównych założeń strategii 

Sieci na najbliższe dwa lata – 18,5 pkt. 

Łącznie 48,5 pkt. (93,70%). 

4. Natalia Kacperska 

 

Spełnia Doświadczenie trenera – 22 pkt. 

Przedstawienie propozycji głównych założeń strategii 

Sieci na najbliższe dwa lata – 24 pkt. 

Łącznie 46 pkt. (76,44%). 
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