
 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr dzp.262.6.2022 

1. Zamawiający:  

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa 

ogłasza zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych na: ewaluację on-going Sieci Eurodesk Polska. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: został zawarty w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 

3. Wymagania dotyczące Wykonawców: 

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy niż 3 lata – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 usługi 

polegające na ewaluacji i/lub badaniach społecznych o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł 

brutto każda, zakończone opracowaniem raportu.  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje: 

b) zespołem min. 2 osobowym; 

a) koordynatorem zespołu, z doświadczeniem w kierowaniu projektami z zakresu badań 

społecznych lub ewaluacji, który kierował co najmniej 2 takimi ukończonymi badaniami w ciągu 

ostatnich 2 lat; 

b) co najmniej 2 osoby w zespole z doświadczeniem prowadzenia badań w zakresie stosowania 

metod i technik badań społecznych/ewaluacyjnych, realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat; 

c) co najmniej 1 osoba w zespole z doświadczeniem prowadzenia badań jakościowych on-line, 

realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat; 

d) co najmniej 1 osoba w zespole, która jest autorem lub współautorem raportu z badań 

społecznych/ewaluacji. 

Jedna osoba może wykazać posiadanie doświadczenia w więcej niż jednym zakresie. Funkcję koordynatora 

można łączyć z funkcją członka zespołu badawczego. 

Na potwierdzenie spełnienia warunków należy wypełnić załącznik nr 4- wykaz usług oraz nr 5 – wykaz osób. 

4. Termin wykonania zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia 31 października 2022 r. 

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

1) cena – 40 pkt. 

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎
∗ 40 

2) Doświadczenie – 20 pkt. 

Oceniane będą dodatkowe projekty badawcze z zakresu badań społecznych i/lub ewaluacji (inne 

niż wymienione na potwierdzenie spełnienia warunku w pkt. 3.a) zapytania), przeprowadzone 

przez Wykonawcę i zakończone raportem w ciągu ostatnich 3 lat, zgodnie z poniższą punktacją: 

a) 1 dodatkowe zakończone badanie – 5 pkt. 

b) 2 dodatkowe zakończone badania – 10 pkt. 

c) 3 dodatkowe zakończone badania – 20 pkt. 

Należy wypełnić załącznik nr 4.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3) Metodologia badania –21 pkt., w której skład wchodzą: 

a) Propozycja dodatkowych pytań ewaluacyjnych lub modyfikacja pytań podanych przez 

Zamawiającego – 6 pkt. 

Oceniane będą 3 pierwsze dodatkowe pytania ewaluacyjne lub modyfikacje pytań podanych przez 

Zamawiającego. Wykonawca otrzyma 2 punkty za każde z trzech zaproponowanych pytań, którego 

użycie w badaniu zostanie przekonywująco uzasadnione, w kontekście osiągania celów badania. 

Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 6 pkt. w przedmiotowym kryterium.  

b) Propozycja dodatkowej metody badawczej – 5 pkt. 

5 punktów otrzyma Wykonawca z propozycją jednej dodatkowej metody badawczej wraz z 

uzasadnieniem, o ile metoda ta zostanie uznana przez Zamawiającego za użyteczną z punktu 

widzenia osiągnięcia celów badania. 

c) Koncepcja analizy dokumentów – 10 pkt. 

Maksymalnie 10 punktów uzyska Wykonawca, którego oferta będzie zawierała spójną koncepcję 

przeprowadzenia analizy dokumentów zgodnie z poniższą punktacją: 

10 pkt. -  spójna koncepcja przeprowadzenia analizy dokumentów, 

5 pkt. – w miarę spójna koncepcja przeprowadzenia analizy dokumentów, 

0 pkt. – niespójna lub brak koncepcji przeprowadzenia analizy dokumentów.  

4) Zarządzanie badaniem – 19 pkt., w którego skład wchodzą: 

a) Plan pracy – 4 pkt. 

W przedmiotowym kryterium zostaną przyznane punkty za: 

• dostosowanie planu pracy do metodologii określonej przez Zamawiającego – 1 pkt; 

• przejrzystość harmonogramu – 1 pkt; 

• uwzględnienie w harmonogramie czasu na konsultację raportu i wprowadzenie poprawek – 1 

pkt; 

• przypisanie członków zespołu do poszczególnych zadań, wraz z uzasadnieniem – 1 pkt. 

b) Współpraca z Zamawiającym – 5 pkt. 

W przedmiotowym kryterium zostaną przyznane punkty za: 

• spójność planu komunikacji z zaproponowanym harmonogramem badania – 1 pkt; 

• uwzględnienie zasady partycypacyjności w procesie badawczym na każdym jego etapie – 4 pkt. 

c) Zarządzanie ryzykiem – 10 pkt. 

W przedmiotowym kryterium zostaną przyznane punkty za: 

• trafną identyfikację obszarów ryzyka związanych z wykorzystaniem poszczególnych metod i 

technik badawczych – 5 pkt; 

• opis skutecznych sposobów zapobiegania i/lub reagowania na wymienione ryzyka – 5 pkt. 

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

w formie elektronicznej na adres e-mail: dzp@frse.org.pl. 

7. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz projekt umowy 

powierzenia stanowi załącznik nr 2do a niniejszego zapytania ofertowego. 

8. Termin składania ofert upływa dnia 7 lutego 2022 r. o godz. 10:00. 
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9. Do oferty należy dołączyć: 

a) wykaz usług, 

b) wykaz osób, 

c) OPIS ORGANIZACJI REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

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

11.  Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: 

Wawrzyniec Pater, tel.  606 824 700, w godz. 9:00 – 16:00, e-mail: w.pater@eurodesk.pl  

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

bez podawania przyczyny. 

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

żądanych dokumentów. 

14.  Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek  

pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. 

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

16.  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, 27 stycznia 2022    
miejscowość, data   podpis 
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