
 

ZAPYTANIE OFEROWE DZP.262.14.2022 

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 przeprowadzenie trzech rodzajów lekcji 

(eurowolontariat, europrojekty i euroaktywacja) dla młodzieży przez ambasadorów                         

i konsultantów sieci Eurodesk Polska. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. 

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 18 listopada 2022 r. 

4. Wymagania wobec Wykonawcy: 

a) posiada doświadczenie w pracy w charakterze ambasadora lub konsultanta regionalnego/ 

lokalnego punktu  Eurodesk Polska działającego w ramach organizacji lub instytucji na mocy 

aktualnego porozumienia zawartego z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację 

programu Eurodesk, 

b) posiada ukończone szkolenie z eurolekcji. 

W celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć do oferty wypełniony załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych – 100 %.  

Zamawiający przyzna punkty, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem polegającym na  

prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla młodzieży (kursy, warsztaty, lekcje, szkolenia) o tematyce 

europejskiej w okresie 3 ostatnich lat liczonych od terminu składania ofert, w tym:  

• Zamawiający przyzna 1 pkt. za każde wykazane 5 godzin lekcyjnych poświęconych na zajęcia 

edukacyjne dla młodzieży (kursy, warsztaty, lekcje, szkolenia) o tematyce europejskiej, które 

Wykonawca przeprowadził w danym roku kalendarzowym.  

• Dodatkowo punkty będą przyznane za doświadczenie w prowadzeniu każdego rodzaju 

eurolekcji: 

a) Eurowolontariat, Europrojekty i Euroaktywacja -  5 pkt  

b) Europraca, Eurostudia, Papiery do kariery, Młodzież ma głos – 3 pkt 

 

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.  

 

6. Zamawiający podpisze umowy zlecenia z maksymalnie 17 wykonawcami, których oferty zostaną 

najwyżej ocenione w kryteriach oceny.  

7. Oferty na formularzu stanowiącym Załącznik nr 7 wraz z informacją na temat doświadczenia 

stanowiącym załącznik nr 3 należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: dzp@frse.org.pl 

8. Do oferty należy dołączyć: 

1) wypełniony załącznik nr 7 – formularz oferty; 

2) wypełniony załącznik nr 2 – deklaracje; 

3) wypełniony załącznik nr 3 – informacja na temat doświadczenia. 

 

9. Termin składania ofert upływa 15 lutego 2022 r. o godzinie 13:00. 

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

11. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Waldemar Banaszek, w godz. 9.00-15.00,            

w dni powszednie od poniedziałku do piątku, e-mail: wbanaszek@frse.org.pl, tel.: 505 433 551. 

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

etapie bez podania przyczyny. 
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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 oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.  

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

 

Warszawa, 08.02.2022      

                                 

……………………………………… 
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