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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAPYTANIU 

OFERTOWYM 

 

1. W imieniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dziękuję za złożenie oferty w zapytaniu ofertowym 

DZP.262.96.2022 na przygotowanie, przeprowadzenie oraz ewaluacja poprowadzonego przez 

Wykonawcę szkolenia warsztatowego w zakresie public speaking dla pracowników Biura 

Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych (BPZiM) Fundacji Rozwoju Systemu 

Edukacji (FRSE), wraz z obsługą konferencyjno-gastronomiczną. 

2. W zapytaniu ofertowym obowiązywały następujące kryteria oceny ofert: 

1) Cena – 50 %, 

2) Doświadczenie trenera - 50%, w tym: 

2.1. doświadczenie w realizacji autorskich szkoleń stacjonarnych i online w zakresie public 

speaking/wystąpień publicznych/emisji głosu/pracy ze stresem scenicznym (0–10 pkt.) – 

Zamawiający najwyżej będzie oceniał wykonawców, którzy przeprowadzili co najmniej 

dziesięć takich szkoleń – 10 pkt., dziewięć – 9 pkt., osiem – 8 pkt., siedem – 7 pkt., sześć – 6 

pkt., pięć – 5 pkt., cztery i mniej – 0 pkt.  

2.2. liczba aktywności i doświadczeń zawodowych podjętych w ramach pracy z warsztatem 

aktorskim/improwizatorskim (0–10 pkt.) – Zamawiający będzie najwyżej oceniał oferty 

wykonawców, którzy posiadają co najmniej pięć takich doświadczeń – 10 pkt., cztery – 8 

pkt., trzy – 6 pkt., dwa – 4 pkt., jedno – 2 pkt., nie posiada żadnego doświadczenia – 0 pkt. 

2.3. posiada wykształcenie kierunkowe aktorskie/teatralne (0-10 pkt.) - Zamawiający będzie 

najwyżej oceniał oferty wykonawców, którzy przedstawią skany certyfikatów wykształcenia 

trenerów: wyksztalcenie wyższe na poziomie magisterskim - 10 pkt., wykształcenie wyższe 

na poziomie licencjackim – 7 pkt., kurs/inny typ szkoły aktorskiej/teatralnej dający 

uprawnienia aktorskie/teatralne – 4 pkt., brak wykształcenia kierunkowego – 0 pkt. 

3. Jedyną ofertę w zapytaniu złożył Wykonawca: 

            Fundacja SWAP – Spontaniczne Warsztaty Artystyczno- Praktyczne, ul. Kwitnąca 5/45,  

            01-926 Warszawa 
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4. Zbiorcze zestawienie ofert: 

 

Nr 

ofe

rty: 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Warunek  Ocena oferty: 

1 
Fundacja SWAP – 

Spontaniczne Warsztaty 

Artystyczno-Praktyczne, 

ul. Kwitnąca 5/45 29/64,  

01-926 Warszawa 

 

Spełnia 

80 pkt. (100%), w tym 

50 pkt. w  kryterium 

cena i 30 pkt.  w 

kryterium 

doświadczenie 
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