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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 oferty w zapytaniu ofertowym 

nr DZP.262.18.2022 na proofreading anglojęzycznych publikacji Wydawnictwa Fundacji 

Rozwoju Systemu Edukacji. 

 

2. W zapytaniu ofertowym obowiązywały następujące kryteria oceny ofert: 

a. Liczba publikacji: 40%, w tym: 

Zamawiający przyzna po 10 pkt. za każdy proofreading publikacji anglojęzycznej o tematyce 

edukacyjnej o objętości min. 100 stron przeliczeniowych (tj. 1600 znaków na stronie ze 

spacjami) każda korekta. W przedmiotowym kryterium Wykonawca może uzyskać 

maksymalnie 40 pkt. 

Należy wypełnić załącznik nr 4. 

b. Cena: 20%, zgodnie z poniższym wzorem: 

 

 Cena najniższa  

Ilość pkt. = ------------------ x20 

 Cena badana  

 

c. Termin realizacji zamówienia: 20%, w tym: 

Zamawiający przyzna 20 pkt. oferentowi, który zadeklaruje gotowość do wykonywania 

proofreadingu w tempie 20 stron przeliczeniowych na dobę. Za deklarację 19-15 stron 

zamawiający przyzna 15 punktów, 14-10 stron – 10 punktów, 9-5 stron – 5 punktów, mniej 

niż 5 stron – 0 punktów. 

d. Wykonanie zadania: 20% 

Zamawiający przyzna 20 punktów oferentowi, który najlepiej wykona zadania polegające na 

proofreadingu tekstu o objętości 5000 znaków. Oferent, który zidentyfikuje najwięcej 



 

oczywistych błędów w tekście otrzyma 20 punktów, pozostali według kolejności: 15, 10, 5, 0 

punktów. 

3. Zbiorcze zestawienie ofert:  

 

4. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy: 

Groy Group Maria Groyecka-Wierzchowska 

 

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy Marta Zawadzka-Najgeburska ponieważ wykonawca nie 

wykazał spełniania warunku udziału w zapytaniu ofertowym. Zamawiający wymagał żeby 

wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji korekty w języku angielskim (proofreading) – tzn. 

wykonały ww. usługę w co najmniej trzech publikacjach o tematyce (…). Wykonawca wykazał 

jedynie jedną publikację. 

 

 

Nazwa  

Spełnienie 

warunku 

udziału w 

postępowan

iu 

 

Ocena ofert  

Marta Zawadzka-

Najgeburska 

Ul. Nad Potokiem 45 

62-023 Borówiec  

Nie spełnia nd 

Groy Group 

Maria Groyecka-

Wierzchowska 

Ul.  1 Maja 9/4 

40-224 Katowice 

Spełnia 

Liczba publikacji: 40 pkt. 

Cena: 20 pkt. 

Termin realizacji zamówienia: 20 pkt. 

Wykonanie zadania: 15 pkt 

Razem 95 pkt. 
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