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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.262.24.2022 na świadczenie usługi trenerskiej: przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 

organizacji zainteresowanych uzyskaniem Znaku Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności 

w roku 2022 

 

2. W zapytaniu ofertowym obowiązywały następujące kryteria oceny ofert: 

Doświadczenie w realizacji szkoleń związanych ze specyfiką Znaku Jakości i/lub projektó w 

wolontariatu (typy Znaku Jakości, role, zadania i obowiązki organizacji w projektach 

wolontariatu, wsparcie procesu uczenia wolontariuszy, kontekst lokalny projektów 

wolontariatu) w ostatnich 5 latach; za każde wskazane szkolnie zostaną przyznane 

maksymalnie 2 pkt – w zależności od ich długości. (nie więcej niż 10 pkt.).  

Doświadczenie w realizacji w realizacji lub/i koordynowaniu minimum 2 projektów 

wolontariatu , ze wskazaniem charakteru działań (goszczące/wysyłające), liczby uczestników 

oraz terminów realizacji projektów – za każde wskazane doświadczenie zostaną przyznane 

maksymalnie 4 pkt. (nie więcej niż 20 pkt.). 

3. Zbiorcze zestawienie ofert:  

 

Nr 

oferty: 

 

Nazwa  

Spełnienie 

warunku 

udziału w 

postępowan

iu 

 

Ocena ofert  

1.  Hrystia Pavlutska Spełnia 

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

zapytania ofertowego: 3 pkt. 

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

zapytania ofertowego:  16 pkt. 

Razem: 19 pkt. 

 



 

 

 

 

4. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy: 

Hrystia Pavlutska 

Anna Sophia Pappai 

Agnieszka Szczepanik 

 

2.  Anna Sophia Pappai Spełnia 

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

zapytania ofertowego: 9 pkt. 

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

zapytania ofertowego:  20 pkt. 

Razem: 29 pkt. 

 

3.  Agnieszka Szczepanik Spełnia 

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

zapytania ofertowego: 7 pkt. 

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

zapytania ofertowego:  20 pkt. 

Razem: 27 pkt. 

 

4.  Maja Selan Spełnia 

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

zapytania ofertowego: 4 pkt. 

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

zapytania ofertowego:  12 pkt. 

Razem: 16 pkt. 
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