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Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Aleje Jerozolimskie 142A 

02-305 Warszawa 

www.frse.org.pl  

e-mail: dzp@frse.org.pl  

 

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 

DZP.262.39.2022 na wybór trenerów współpracujących z Narodową Agencją programu 

Erasmus+ w zakresie prowadzenia szkoleń z międzykulturowości. 

2. W zapytaniu ofertowym obowiązywały następujące kryteria oceny ofert: 

1) cena - 50%, 

2) doświadczenie trenera - 50%, w tym: 

2.1. doświadczenie w opracowaniu autorskich szkoleń stacjonarnych i online dla nauczycieli, 

edukatorów, trenerów pracujących na rzecz placówek oświatowych, instytucji szkolnictwa 

wyższego, wszelkich innych organizacji świadczących usługi edukacyjne, które uzyskają 

status beneficjenta programu Erasmus+. Szkolenia powinny być zróżnicowane pod względem 

tematycznym, aby odpowiadać potrzebom wybranych przez kandydatów sektorów (0–20 pkt.) 

– Zamawiający najwyżej będzie oceniał wykonawców, którzy opracowali co najmniej 

piętnaście takich szkoleń – 20 pkt., czternaście – 18 pkt., trzynaście – 16 pkt., dwanaście – 14 

pkt., jedenaście – 12 pkt., dziesięć – 10 pkt., dziewięć – 8 pkt., osiem – 6 pkt., siedem – 4 pkt., 

sześć – 2 pkt., pięć i mniej– 0 pkt.  

2.2. liczba ukończonych szkoleń z zakresu międzykulturowości (0–10 pkt.) – Zamawiający będzie 

najwyżej oceniał oferty wykonawców, którzy ukończyli co najmniej pięć takich szkoleń – 10 

pkt., cztery – 8 pkt., trzy – 6 pkt., dwa – 4 pkt., jedno – 2 pkt., nie ukończył żadnego szkolenia 

– 0 pkt. 

2.3. doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń stacjonarnych i online dla nauczycieli, 

edukatorów, trenerów pracujących na rzecz placówek oświatowych, instytucji szkolnictwa 

wyższego, wszelkich innych organizacji świadczących usługi edukacyjne, które uzyskają 

status beneficjenta programu Erasmus+. Szkolenia powinny być zróżnicowane pod względem 

tematycznym, aby odpowiadać potrzebom wybranych przez kandydatów sektorów (0–10 pkt.) 

– Zamawiający najwyżej będzie oceniał wykonawców, którzy przeprowadzili co najmniej 

osiem takich szkoleń – 10 pkt., siedem – 8 pkt., sześć – 6 pkt., pięć – 4 pkt., cztery – 2 pkt.,  

trzy i mniej  – 0 pkt.  

2.4. doświadczenie w realizacji projektów Erasmus+ (0–10 pkt.). Zamawiający najwyżej będzie 

oceniał wykonawców, którzy zrealizowali co najmniej pięć takich projektów – 10 pkt., cztery 

– 8 pkt., trzy – 6 pkt., dwa – 4 pkt., jeden – 2 pkt.  
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3. Najkorzystniejsze oferty w zapytaniu złożyli Wykonawcy: 

Michael Kimming Lexicon Training & Coaching 

Katarzyna Błasińska 

ASCOLTO – Edukacja i szkolenia. Anna Huminiak  

Agnieszka Szczepanik 

Training Lab Anna Szlęk 

MontMart Marta Brzezińska-Hubert 

Katarzyna Kucharska 

Eliza Zadłużna SOLID-Solutions for Learning, Innovation and Development 

Zuzanna Rejmar 

Akcja Edukacja Elżbieta Kielak 

Joanna Domagała  

4. Zbiorcze zestawienie ofert: 

 

Nr oferty: Nazwa i adres wykonawcy Spełnienie warunku 

udziału w postępowaniu 

Ocena oferty: 

1 Michael Kimming Lexicon 

Training & Coaching, 

ul. Teokryta 19 

60-461 Poznań 

Tak 

44,53 pkt. w kryterium cena 

50 pkt. w kryterium 

doświadczenie trenera 

Łącznie: 94,53 pkt. 

2 Katarzyna Błasińska 

 

Tak 

44,30 pkt. w kryterium cena 

50 pkt. w kryterium 

doświadczenie trenera 

Łącznie: 94,30 pkt. 

3 ASCOLTO – Edukacja i szkolenia. 

Anna Huminiak  

Ul. Grabowa 71 

54-115 Wrocław 
Tak 

43,67 pkt. w kryterium cena 

50 pkt. w kryterium 

doświadczenie trenera 

Łącznie: 93,67 pkt. 

4 Agnieszka Szczepanik 

 

Tak 

43,62 pkt. w kryterium cena 

50 pkt. w kryterium 

doświadczenie trenera 

Łącznie: 93,62 pkt. 

5 Training Lab Anna Szlęk 

Ul. Kolejowa 45A/6 

01-210 Warszawa Tak 

43,62 pkt. w kryterium cena 

50 pkt. w kryterium 

doświadczenie trenera 

Łącznie: 93,62 pkt. 



 

 

6 MontMart Marta Brzezińska-

Hubert 

ul. Książkowa 9G/220 

03-134 Warszawa 
Tak 

43,62 pkt. w kryterium cena 

50 pkt. w kryterium 

doświadczenie trenera 

Łącznie: 93,62 pkt. 

7 Katarzyna Kucharska 

 

Tak 

50 pkt. w kryterium cena 

42 pkt. w kryterium 

doświadczenie trenera 

Łącznie: 92 pkt. 

8 Eliza Zadłużna SOLID-Solutions 

for Learning, Innovation and 

Development 

ul. Ogrodowa 43B 

73-260 Pełczyce  

Tak 

43,62 pkt. w kryterium cena 

48 pkt. w kryterium 

doświadczenie trenera 

Łącznie: 91,62 pkt. 

9 Zuzanna Rejmar 

 

Tak 

43,62 pkt. w kryterium cena 

48 pkt. w kryterium 

doświadczenie trenera 

Łącznie: 91,62 pkt. 

10 Akcja Edukacja Elżbieta Kielak 

Ul. Sadowa 18 

05-520 Konstancin-Jeziorna Tak 

43,62 pkt. w kryterium cena 

44 pkt. w kryterium 

doświadczenie trenera 

Łącznie: 87,62 pkt. 

11 Joanna Domagała  

ul. Kminkowa 55 

62-064 Plewiska Tak 

43,62 pkt. w kryterium cena 

36 pkt. w kryterium 

doświadczenie trenera 

Łącznie: 79,62 pkt. 

12 Adam Stępiński 
Nie Nd. 

13 Karolina Ufa Consulting, 

ul. Zgrupowania AK "Żmija" 2/11 

01-875 Warszawa 

Nie Nd. 

14 Agnieszka Kopeć-Fila 

 
Nie Nd. 

15 Anna Szajerska 
Nie Nd. 

16 Anna Wotlińska 
Nie Nd. 

17 Ewa Szczerba 
Nie Nd. 

 

Zamawiający odrzucił oferty: 

Adam Stępiński, ponieważ wskazane przez Wykonawcę w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego 

certyfikaty nie wskazują jednoznacznie na posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń z zakresu 

międzykulturowości. W wyniku wezwania do uzupełnień przez Zamawiającego w dn. 29.07.2022 r. 



 

 

Wykonawca wskazał, iż podane certyfikaty nie nadają uprawnień do prowadzenie szkoleń w ww. 

tematyce. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę, ponieważ Wykonawca nie spełnił 

wymagania, zawartego przez Zamawiającego w punkcie 4 lit. i)  zapytania ofertowego. 

Karolina Ufa Consulting, ponieważ przedstawione przez Wykonawcę referencje nie wskazują 

dokładnych terminów oraz ilości zrealizowanych szkoleń (nie wskazują jednoznacznie na minimum 10 

zrealizowanych szkoleń w okresie od 1 stycznia 2021 r). W związku z powyższym Zamawiający 

odrzucił ofertę, ponieważ Wykonawca nie spełnił wymagania, zawartego przez Zamawiającego w 

punkcie 4 lit. i)  zapytania ofertowego. 

Agnieszka Kopeć- Fila, ponieważ wskazane w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego dokumenty nie 

wskazują na posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń z zakresu międzykulturowości. 

Wykonawca nie przedstawił minimalnej liczby 10 referencji potwierdzających realizację szkoleń  

z zakresu międzykulturowości w okresie od 1 stycznia 2021 r. W związku z powyższym Zamawiający 

odrzucił ofertę, ponieważ Wykonawca nie spełnił wymagania, zawartego przez Zamawiającego w 

punkcie 4 lit. i)  zapytania ofertowego. 

Anna Szajerska, ponieważ wskazane w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego dokumenty nie 

wskazują na posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń z zakresu międzykulturowości Wykonawca 

nie przedstawił referencji potwierdzających realizację szkoleń z zakresu międzykulturowości w okresie 

od 1 stycznia 2021 r., wymienionych w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego. W związku z 

powyższym Zamawiający odrzucił ofertę, ponieważ Wykonawca nie spełnił wymagania, zawartego 

przez Zamawiającego w punkcie 4 lit. i)  zapytania ofertowego. 

Anna Wotlińska, ponieważ Wykonawca nie wycenił poszczególnych pozycji (poz. nr 2,4,6) w 

Formularzu Ofertowym. Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu.  

Ewa Szczerba, ponieważ w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego Wykonawca nie wskazał 

dokumentów potwierdzających uprawnienie do prowadzenia szkoleń z zakresu międzykulturowości. 

Oferent nie przedstawił minimalnej liczby 10 referencji potwierdzających realizację szkoleń z zakresu 

międzykulturowości w okresie od 1 stycznia 2021 r. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił 

ofertę, ponieważ Wykonawca nie spełnił wymagania, zawartego przez Zamawiającego w punkcie 4 lit. 

i)  zapytania ofertowego. 
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