
 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE dzp.262.1.2023 

1. Zamawiający:  

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) 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: przygotowanie i prowadzenie zajęć w roku 2023 

rozwijających kompetencje językowe dla pracowników Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – 

język francuski. 

2. Opis przedmiotu zamówienia:   

I. Prowadzenie zajęć grupowych na trzech poziomach zaawansowania przez polskiego 

lektora (zamówienie podstawowe): 

a) Zajęcia mają charakter lektoratów prowadzonych metodą rozwijającą umiejętności na bazie wyboru 

materiałów i opracowanych przez lektora, na potrzeby Fundacji, treści uwzględniających specyfikę 

administracji europejskimi środkami publicznymi oraz tematykę rozwoju systemu edukacji. 

b) Poziom A1 (zamawiający poda poziom grupy na 7 dni kalendarzowych przed realizacją pierwszych 

zajęć) realizowany dla 1 grupy szkoleniowej w wymiarze 40 jednostek 60 minutowych do 

wykorzystania w roku 2023 w rytmach jeden raz w tygodniu i terminach lekcji ustalonych w trybie 

roboczym z lektorem w grupie o liczebności nie przekraczającej 12 osób. 

c) Poziom A2/B1 realizowany dla 1 grupy szkoleniowej w wymiarze 40 jednostek 60 minutowych do 

wykorzystania w roku 2023 w rytmach jeden raz w tygodniu i terminach lekcji ustalonych w trybie 

roboczym z lektorem w grupie o liczebności nie przekraczającej 12 osób. 

d) Poziom B2 realizowany dla 1 grupy szkoleniowej w wymiarze 40 jednostek 60 minutowych do 

wykorzystania w roku 2023 w rytmach jeden raz w tygodniu i terminach lekcji ustalonych w trybie 

roboczym z lektorem w grupie o liczebności nie przekraczającej 12 osób. 

II. Zamówienie opcjonalne. Zamawiający zastrzega sobie jednostronne prawo do 

skorzystania z konwersacji indywidualnych przez lektora francuskojęzycznego 

(zamówienie opcjonalne): 

a) Zajęcia mają charakter dyskusji na wybrane tematy związane z rozwojem edukacji w Polsce i na 

świecie z naciskiem na działania i projekty Unii Europejskiej, bieżącymi wydarzeniami społecznymi 

i politycznymi powiązanymi z tematyką edukacji formalnej i poza formalnej, kształceniem i 

rozwojem dorosłych, młodzieży i dzieci.  

b) Zajęcia dla kadry kierowniczej FRSE składającej się z uczestników reprezentujących różne poziomy 

prowadzone w wymiarze 80 jednostek 60 minutowych w rytmach tygodniowych do wykorzystania 

w roku 2023 w terminach ustalonych w trybie roboczym z lektorem. 

III. Organizacja zajęć: 

Wszystkie wymienione wyżej formy zajęć językowych powinny odbywać się metodą stacjonarną 

lub online tj. prowadzone przez doświadczonego lektora. 

W miesiącach lipiec - sierpień zajęcia/lektoraty nie będą odbywały się.  

3. Miejsce realizacji zamówienia: 

Zajęcia odbywać się będą w dni robocze w godzinach  7.30-9.30 i 15.30-18.00 w siedzibie FRSE 

lub online za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej. 

Zajęcia dla kadry kierowniczej odbywać się będą w dni robocze w godzinach ustalonych z 

zainteresowaną osobą w siedzibie FRSE lub online za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Termin realizacji zamówienia:  

Umowa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r. lub do 

wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej realizację.  

 

5. Wymagania dla Wykonawców: 

I. Wiedza i doświadczenie: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

 

a) Posiadają minimum 5 lat doświadczenia w realizacji językowych szkoleń zamkniętych. 

b) Zrealizowali minimum 220 jednostek szkoleniowych (60 min) zajęć grupowych z języka 

francuskiego w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających datę złożenia oferty. 

Na potwierdzenie w/w warunku Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty  

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego. 

II. Wymagania dotyczące osób: 

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w zapytaniu, jeżeli wykaże, że 

dysponuje co najmniej 2 lektorami biegle posługującymi się jęz. polskim (w mowie i piśmie) 

o następujących kompetencjach: 

• wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu lingwistyki stosowanej lub filologii francuskiej, 

• minimum 5-letnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć językowych dla 

pracowników i kadry kierowniczej w instytucjach publicznych lub/i firmach prywatnych 

lub/i uczelniach wyższych lub/i instytutach badawczych lub/i wydawnictwach lub/i 

organizacjach non-profit. 

b) Wykonawca powinien dysponować co najmniej 1 native speakerem francuskojęzycznym 

o następujących kompetencjach: 

• minimum rocznym doświadczeniu w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć w formie 

konwersacji grupowych, 

Na potwierdzenie w/w warunku Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty  

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego. 

 

6. Kryteria oceny ofert jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej: 

a) Cena – 80% 

b) Działalność na rzecz promocji nauki języków obcych i rozwoju metod nauczania – 10% 

Wykonawca otrzyma 10 pkt. za wykazanie min. 2 działań na rzecz promocji nauki języków obcych 

i rozwoju metod nauczania. Należy wypełnić załącznik nr 2.  

c) Doświadczenie w projektowaniu własnych metod nauczania w ramach FOS (Français sur 

Objectifs Spécifiques) – 10% 

Wykonawca otrzyma 10 pkt. za dysponowanie przynajmniej jednym lektorem, który ma doświadczenie 

w projektowaniu własnych metod nauczania w ramach FOS. Należy wypełnić załącznik nr 2. 

 

 

 



 

 

 

 

7. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

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

składać w formie elektronicznej (w postaci zeskanowanych dokumentów) na adres e-mail: 

dzp@frse.org.pl lub w formie papierowej w siedzibie zamawiającego (Fundacja Rozwoju Systemu 

Edukacji, Aleje Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa). 

9. Do oferty należy dołączyć: 

I.Wypełniony załącznik nr 1  - Doświadczenie wykonawcy. 

II.Wypełniony załącznik nr 2 - Doświadczenie lektorów. 

10. Termin składania ofert upływa dnia 9 stycznia 2023 r., o godzinie 10:00. 

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

12. Osoby prywatne oraz prowadzące jednoosobową działalność prosimy o wypełnienie załącznika nr         

5 do zapytania ofertowego. 

13. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Katarzyna Duda, tel. 505433276, w godz. 9.00-

15.00, e-mail; kduda@frse.org.pl   

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez 

podania przyczyny. 

15. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz  uzupełnienia 

żądanych dokumentów. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek  pisarskich, 

rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. 

17. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. 

18. 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 2022 r., 

poz.1360). 

 

 

 

    Warszawa, 4 stycznia 2023 r. 

miejscowość, data a)   podpis pracownika realizującego 

zamówienie 
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