
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DZP.262.39.2022 

1. Zamawiający:  

Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa 

przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych na: wybór trenerów współpracujących z Narodową Agencją programu Erasmus+ w zakresie 

prowadzenia szkoleń z międzykulturowości. 

Zamawiający informuje, że wybierze maksymalnie 20 Wykonawców, którzy złożą najkorzystniejsze oferty 

w kryterium oceny ofert oraz spełnią warunki w zapytaniu i podpisze z nimi umowy zlecenie na wzorze 

obowiązującym u Zamawiającego. 

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. lub do wykorzystania kwoty 

przeznaczonej na realizację zamówienia. 

4. Wymagania dotyczące Wykonawców: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą 

która: 

a) Posiada wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie); 

b) Jest przygotowana do prowadzenia szkoleń z zakresu międzykulturowości; 

c) Korzysta z pełni praw publicznych; 

d) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

e) Nie jest karana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

f) Posiada praktyczne umiejętności z zakresu obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)  

i dokumentów Google, narzędzi TIK wspierających edukację oraz narzędzi TIK umożliwiających udział 

w spotkaniach/webinariach organizowanych zdalnie; 

g) Posiada znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej C1;  

h) Posiada znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;  

i) Posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu międzykulturowości lub posiada referencje od 

organizacji/instytucji, w której przeprowadziła szkolenia w okresie od 1 stycznia 2021 do dziś (w 

przypadku przedkładania referencji wymagane jest poświadczenie przeprowadzenia w ww. okresie co 

najmniej 10 szkoleń). 

Osoba skierowana do realizacji zamówienia musi być merytorycznie przygotowany do samodzielnego świadczenia 

usług opisanych w załączniku 1 do niniejszego zapytania.  

Z możliwości udziału w naborze wyłączeni są byli pracownicy FRSE do momentu upływu 12 miesięcy od 

rozwiązania stosunku pracy z FRSE. 

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

do oferty wypełniony załącznik nr 4. Oferta Wykonawcy, który nie dołączy do oferty ww. dokumentu zostanie 

odrzucona. 

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

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.  

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

Wykonawca, który nie dołączy do oferty ww. dokumentu otrzyma 0 pkt. w kryterium doświadczenie trenera. 

6. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcami, którzy otrzymają największą liczbę pkt. w kryteriach oceny ofert. 

7. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

8. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego należy składać formie: 

elektronicznej na adres: dzp@frse.org.pl 

9. Osoby prywatne prosimy o wypełnienie załącznika nr 6 do zapytania ofertowego. 

10. Do oferty należy dołączyć: 

1) załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego 

2) załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego 

11. Termin składania ofert upływa dnia  1 lipca 2022 r. o godzinie 08.00. 

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

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: 

Jacek Kasprzak tel.507 936 743 , w godz. 8.00-12.00, e-mail: jacek.kasprzak@frse.org.pl 

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. 

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. 
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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 2020 r., poz.1740). 

 

 

  
    

        Warszawa, 20.05.2022 r.    
miejscowość, data   podpis pracownika realizującego zamówienie 
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