
 

  

  

ZAPYTANIE  OFERTOWE  

1. Zamawiający:  

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

305 Warszawa przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 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. Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. 

3. Termin wykonania zamówienia: 01.03.2022 r. – 31.12.2022 r. 

4. Wymagania dotyczące Wykonawców: 

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w zapytaniu ofertowym, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą (trenerem), która: 

 

a) posiada doświadczenie w realizacji minimum 3 szkoleń związanych ze specyfiką 

Projektów Solidarności (kompetencje liderskie, analiza posiadanych kompetencji, 

proces i role grupowe, komunikacja, grupa młodzieżowa w społeczności lokalnej, 

współpraca w społeczności lokalnej, identyfikacja lokalnych potrzeb i zasobów, 

strategie motywowania i mobilizowania do działania, praca metodą projektową, 

funkcjonowanie organizacji pozarządowych), które zostały przeprowadzone w 

przeciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, realizując w tym 

czasie w sumie minimum 20 godzin dydaktycznych/szkoleniowych. W tym minimum 

1 skierowane do młodzieży. posiada wiedzę na temat europejskich programów dla 

młodzieży, tj. obowiązkowo Europejski Korpus Solidarności oraz Erasmus+,  oraz 

innych; 

b) posiada doświadczenie w realizacji lub/i koordynowaniu minimum 2 

inicjatyw/działań/projektów lokalnych realizowanych w przeciągu ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, realizując w tym czasie w sumie minimum 5 

godzin dydaktycznych/szkoleniowych; 

c) posiada wiedzę na temat europejskich programów edukacyjnych, tj. obowiązkowo 

Europejski Korpus Solidarności oraz innych, np. Erasmus+; 

d) posiada wiedzę na temat sektora organizacji pozarządowych na poziomie krajowym i 

europejskim; 

e) posiada wiedzę na temat najnowszych nurtów metodologicznych i teoretycznych w 

zakresie pracy z młodzieżą na poziomie lokalnym i międzynarodowym, szczególnie w 

zakresie pracy metodami edukacji pozaformalnej; 

f) posiada wiedzę na temat założeń i celów Europejskiej Strategii na Rzecz Młodzieży 

na lata 2019-2027 (https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en). 

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en


 

  

Pierwszym kryterium oceny ofert jest doświadczenie osoby skierowanej do realizacji 

zamówienia określone w Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego 

Waga kryterium: 100% 

Skala punktowa: 0 – 30 

 

a) 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.). 

b) 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.).  

Uwaga: doświadczenie opisane w pkt 5 a i b nie może pokrywać się z doświadczeniem 

wymienionym w punkcie 4. 

6. Zamawiający podpisze umowę z 4 Wykonawcami, których oferty otrzymają najwyższą 

liczbę punktów w kryterium oceny ofert. Umowy zostaną zawarte na obowiązującym wzorze 

Zamawiającego. 

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

składać w formie elektronicznej (w postaci zeskanowanej wersji) na adres e-mail: 

dzp@frse.org.pl  lub w formie papierowej w siedzibie zamawiającego (Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa)  

8. Do oferty należy dołączyć:  

a) Załącznik nr 3 - wykaz osób (zawierający warunki udziału i kryteria oceny). 

9. Termin składania ofert upływa dnia 14 lutego 2022 r. o godzinie 10.00. 

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

11. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Beata Pankowska tel. +48 505430524, e-

mail: bpankowska@frse.org.pl lub Olga Kokot tel.+48 572 674 990, e-mail: 

okokot@frse.org.pl w godz. 9.00-14.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku. 

12. Osoby prywatne prosimy o wypełnienie Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 4 do 

zapytania ofertowego). 

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

pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. 

16. Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe 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 2016 r., poz. 38). 

 

 

 

  

Warszawa, 31.01.2022 r.    

    

miejscowość, data   podpis pracownika 

realizującego zamówienie 
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