ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/147/KS/2020
1. Zamawiający:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych na świadczenie usługi wspierania jakości projektów wolontariatu Europejskiego
Korpusu Solidarności.
2. Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.
4. Wymagania dotyczące Wykonawców:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w zapytaniu ofertowym, jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje osobą (ekspertem), która:
4.1. posiada wykształcenie wyższe min. I stopnia:
4.1.1. psychologiczne lub socjologiczne, lub praca socjalna, lub pedagogiczne, lub w zakresie
resocjalizacja;
4.1.2. w przypadku braku studiów wskazanych w punkcie 4.1.1. - ukończone kursy potwierdzone
certyfikatem w co najmniej jednym z poniższych zakresów: coachingu, mentoringu, mediacji,
rozwiązywania konfliktu, psychoterapii, wsparcia kryzysowego - minimum 50 godz. szkoleń
oraz wykształcenie wyższe min. I stopnia o innym profilu niż wskazane w punkcie 4.1.1,
4.2. posiada wiedzę na temat europejskich programów edukacyjnych, tj. Erasmus+, Europejski Korpusu
Solidarności, innych europejskich programów edukacyjnych w szczególności związanych z
mobilnością.
4.3. posiada wiedzę na temat sektora organizacji pozarządowych na poziomie krajowym i europejskim,
4.4. zna język angielski– na poziomie min. C1.
Na potwierdzenie wymagania należy wypełnić załącznik nr 4.
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium oceny ofert jest doświadczenie eksperta określone w Załączniku nr 5 do zapytania
ofertowego
Waga kryterium: 100%
Skala punktowa: 0 – 100
5.1 Znajomość innych języków obcych – Zamawiający najwyżej będzie oceniał oferty wykonawców, którzy
dysponują ekspertem posługującym się innymi, oprócz języka angielskiego i polskiego, językami w
stopniu umożliwiającym porozumiewanie się – poziom min. B2;znajomość każdego dodatkowego
języka–2 pkt. (nie więcej niż 10 pkt.).
5.2 Doświadczenie w kilkumiesięcznych pobytach za granicą w celach edukacyjnych lub zawodowych –
Zamawiający najwyżej będzie oceniał oferty wykonawców, którzy mają doświadczenie w
kilkumiesięcznych (minimum 60 dni liczone od pierwszego do ostatniego dnia pobytu) pobytach za
granicą w celach edukacyjnych (innych niż praca w charakterze wolontariusza, podróże turystyczne),
np. zagraniczny staż zawodowy, stypendium naukowe, językowe, wymiana międzynarodowa, praktyki
zagraniczne, studia za granicą, praca za granicą itp. – za każde wskazane doświadczenie zostaną
przyznane 2 pkt. (nie więcej niż 10 pkt.).

5.3 Doświadczenie w realizacji projektów Wolontariatu Europejskiego, wolontariatu Erasmus+,
wolontariatu Europejskiego Korpusu Solidarności, innego programu wolontariatu międzynarodowego Zamawiający będzie oceniał oferty wykonawców biorąc pod uwagę różne role związaną z realizacją
projektu EVS Erasmus+/EKS np. wolontariusz, koordynator projektu, mentor, koordynator działań
wolontariuszy lub inna rola bezpośrednio związana z realizacja projektu – za każdą wskazaną rolę
zostaną przyznane 4 pkt. (nie więcej niż 16 pkt.); dodatkowo przyznane zostaną 4 pkt, jeżeli wskazane
doświadczenie będzie dotyczyć programu EKS, EVS lub wolontariat Erasmus+;
5.4 Doświadczenie w realizacji działań wspierających procesy akulturacji (rozumianej jako teoretyczna i
praktyczna wiedza dotycząca różnic kulturowych, procesów akulturacji, mechanizmów szoku
kulturowego) - Zamawiający najwyżej będzie oceniał oferty wykonawców, którzy mają doświadczenia
polegające na współpracy, w roli osoby wspierającej, z pracownikami, studentami, wolontariuszami,
cudzoziemcami przybywającymi do PL . Współpraca musi trwać co najmniej kilka miesięcy (minimum
2 miesiące), tak by objęła wszystkie etapy adaptacji kulturowej u cudzoziemców - za każde wskazane
doświadczenie zostaną przyznane 2 pkt. (nie więcej niż 20 pkt.).
5.5 Doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze coachingu, mentoringu, mediacji (w sytuacji
konfliktu między jednostkami), rozwiązywania konfliktu, wsparcia kryzysowego/interwencji
kryzysowej - Zamawiający najwyżej będzie oceniał oferty wykonawców, którzy mają doświadczenia w
prowadzeniu działań coachingowych, mentoringowych, mediacji, rozwiązywania konfliktu, wsparcia
kryzysowego - za każdą wskazaną rolę zostaną przyznane 4 pkt. (nie więcej niż 20 pkt.);
5.6 Doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej - Zamawiający najwyżej będzie oceniał oferty
wykonawców, którzy mają doświadczenia w pracy w organizacjach pozarządowych w charakterze
koordynatora projektu, koordynatora wolontariuszy - za każdą wskazaną rolę zostaną przyznane 4 pkt.
(nie więcej niż 20 pkt.); (nie może to być doświadczenie wskazane w punkcie 5.3 oraz role związane
bezpośrednio z administracyjną rolą realizacji projektów tj. rozliczanie projektu, itp..);
6. Projekt umowy: zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego. Zamawiający podpisze umowy
zlecenie z 5 Wykonawcami, których oferty otrzymają najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny
ofert oraz spełnią warunki udziału w zapytaniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że z wybranymi
w zapytaniu Wykonawcami podpisze umowy powierzenia danych osobowych.
7. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego należy składać w
formie elektronicznej (w postaci zeskanowanej wersji) na adres e-mail: dzp@frse.org.pl lub w formie
papierowej w siedzibie zamawiającego (Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142A,
02-305 Warszawa).
8. Do oferty należy dołączyć:
8.1. Załącznik nr 4 - wykaz osób,
8.2. Załącznik nr 5 - informacja o doświadczeniu eksperta (Wykonawca, który nie dołączy do oferty
dokumentu otrzyma 0 pkt. w kryterium oceny ofert).
9. Termin składania ofert upływa do końca dnia 30 grudnia 2020 r.
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
11. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:
Agnieszka Bielska tel. 22 46 31 423, w godz. 9.00-14.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku, email: abielska@frse.org.pl.
12. Osoby prywatne prosimy o wypełnienie załącznika nr 6 do zapytania ofertowego.

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, oferty przesłane na adresy kontaktowe wskazane w punkcie 11 oraz oferty
wariantowe zostaną odrzucone.
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 2016
r., poz. 38).
Warszawa, 21.12.2020 r.
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