ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/127/KS/2020
1.

Zamawiający:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Alejach
Jerozolimskich 142A przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku
stosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” na: kampanię Europass, z
wykorzystaniem elektronicznych technologii angażujących użytkownika do promocji nowej,
elektronicznej usługi Europass.

2.

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

3.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania do 30 listopada 2020 r.

4.

Wymagania wobec Wykonawców:
Doświadczenie w prowadzeniu minimum 2 działań tego typu wyrażone przysłaniem pokazu
slajdów zawierającego następujące informacje: opis firmy, adres, listę używanych narzędzi
mobilnych, przykładowe realizacje kampanii dla marek lub/i organizacji z sektora edukacji i/lub
funduszy europejskich.
Na potwierdzenie wymagania należy załączyć slajdy.

5.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

6.

Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego należy
przesłać pocztą elektroniczną na adres: dzp@frse.org.pl.

7.

Do oferty należy dołączyć:


Slajdy na potwierdzenie warunku udziału w zapytaniu ofertowym, o których mowa w
punkcie 4 zapytania.



Załącznik nr 4 do zapytania – wykaz działań.

8.

Termin składania ofert upływa dnia 21 października 2020 r. o godzinie 15:00.

9.

Kryteria ocen ofert i ich znaczenie:
1) cena - 20%,
2) doświadczenie w realizacji podobnych kampanii – 20%
Doświadczenie w prowadzeniu działań tego typu wyrażone przysłaniem pokazu slajdów
zawierającego następujące informacje: opis firmy, adres, listę używanych narzędzi mobilnych,
przykładowe realizacje kampanii dla konkretnych marek lub/i organizacji z sektora edukacji
i/lub funduszy europejskich w terminie dwóch lat liczonych od terminu składania ofert.
Wykonawca otrzyma 10 punktów za każde dodatkowe (inne niż wymienione na potwierdzenie
spełniania warunku udziału w zapytaniu ofertowym) doświadczenie. Łącznie w
przedmiotowym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
3) ilość działań - 60% (Lista przykładowych narzędzi zawarta jest w pkt. 9. Opisu przedmiotu
zamówienia), zgodnie z punktacją z poniższej tabeli:
Ilość punktów
Ilość działań

7 pkt.
6 i więcej

15 pkt.
10 i więcej

30 pkt.
15 i więcej

60 pkt
20 i więcej

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
11. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Konrad Romaniuk, tel. 728 455 348, e-mail:
Konrad.Romaniuk@frse.org.pl
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego
etapie bez podania przyczyny.
13. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz uzupełnienia
żądanych dokumentów.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek
pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.
15. Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
16. 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 2016 r., poz. 38).
Warszawa, 19.10.2020 r.
.........................................................................
miejscowość, data

Katarzyna Sobejko
.........................................................................
podpis pracownika realizującego zamówienie

