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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

W ZAPYTANIU OFERTOWYM  

 
1. W imieniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dziękuję za złożenie oferty w zapytaniu ofertowym 

nr DZP.262.11.2022 na świadczenie usługi trenerskiej: przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń 

dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą w kontekście realizacji Projektów Solidarności 

(ESC30) w Europejskim Korpusie Solidarności w roku 2022. 

2. W zapytaniu ofertowym obowiązywały następujące kryteria oceny ofert: 

Doświadczenie w realizacji szkoleń związanych ze specyfiką Projektów Solidarności 

przeprowadzonych w przeciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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; f) 

praca z młodzieżą, w tym minimum 3 skierowane do młodzieży; ze wskazaniem liczy 

uczestników oraz liczby godzin szkoleniowych; za każde wskazane szkolnie zostaną 

przyznane 2 pkt. (nie więcej niż 10 pkt.). 

Doświadczenie w realizacji lub/i koordynowaniu inicjatyw/działań/projektów lokalnych 

realizowanych w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, ze wskazaniem 

liczy uczestników oraz liczby godzin szkoleniowych – za każde wskazane doświadczenie 

zostaną przyznane 4 pkt. (nie więcej niż 20 pkt.).  

 

3. Zbiorcze zestawienie ofert:  

 

 

 

 

 

 



 

 

Nr 

oferty: 

 

Nazwa  

Spełnienie 

warunku 

udziału w 

postępowan

iu 

 

Ocena ofert  

1.  Damian Dec Spełnia 

Doświadczenie o którym mowa w pkt. 5 lit. a) 

zapytania ofertowego: 10 pkt. 

Doświadczenie o którym mowa w pkt. 5 lit. b) 

zapytania ofertowego:  18 pkt. 

Razem: 28 pkt. 

 

2.  Joanna Hoffman Nie spełnia Nd. 

3.  Jędrzej Szynkowski Spełnia 

Doświadczenie o którym mowa w pkt. 5 lit. a) 

zapytania ofertowego: 10 pkt. 

Doświadczenie o którym mowa w pkt. 5 lit. b) 

zapytania ofertowego:  20 pkt. 

Razem: 30 pkt. 

 

4.  Khrystyna Pavlutska Spełnia 

Doświadczenie o którym mowa w pkt. 5 lit. a) 

zapytania ofertowego: 10 pkt. 

Doświadczenie o którym mowa w pkt. 5 lit. b) 

zapytania ofertowego:  16 pkt. 

Razem: 26 pkt. 

 

5.  Joanna Stompel Spełnia 

Doświadczenie o którym mowa w pkt. 5 lit. a) 

zapytania ofertowego: 10 pkt. 

Doświadczenie o którym mowa w pkt. 5 lit. b) 

zapytania ofertowego:  20 pkt. 

Razem: 30 pkt. 

 

6.  Kamil Kulpa Spełnia 

Doświadczenie o którym mowa w pkt. 5 lit. a) 

zapytania ofertowego: 10 pkt. 

Doświadczenie o którym mowa w pkt. 5 lit. b) 

zapytania ofertowego:  20 pkt. 

Razem: 30 pkt. 

 

7.  Mateusz Konieczny Spełnia 

Doświadczenie o którym mowa w pkt. 5 lit. a) 

zapytania ofertowego: 10 pkt. 

Doświadczenie o którym mowa w pkt. 5 lit. b) 

zapytania ofertowego:  20 pkt. 

Razem: 30 pkt. 

 



 

 

4. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy: 

Mateusz Konieczny 

Kamil Kulpa 

Joanna Stompel 

Jędrzej Szynkowski 
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