ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/165/KZ/2020
1.

Zamawiający:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, ogłasza
zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych na przeprowadzenie akredytacji i monitoringów organizacji z krajów Partnerstwa
Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Białoruś, Mołdawia, Ukraina) i Rosji oraz w innych krajach
partnerskich wskazanych przez Komisję Europejską ubiegających się o Znak Jakości w ramach programu
Europejski Korpus Solidarności.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3.

Termin wykonania zamówienia: 2 lata od daty podpisania umowy

4.

Wymagania wobec Wykonawców:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobą:
a) posiadającą znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację ustną
i pisemną w tym języku – poziom minimum B2,
b) posiadającą praktyczne umiejętności obsługi komputera (pakiet MS Office, narzędzia informatyczne do
składania dokumentów online),
c) posiadającą doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS), Wolontariatu
Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności w charakterze koordynatora lub osoby wspierającej projekt i/lub w
realizacji działań szkoleniowych dotyczących tematyki realizacji projektów w ramach wyżej wymienionych
programów,
d) posiadającą doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w obszarze kształcenia pozaformalnego
młodzieży i osób pracujących z młodzieżą w jednym z krajów Partnerstwa Wschodniego lub Federacji Rosyjskiej,
np. w charakterze koordynatora projektu, edukatora, trenera edukacji pozaformalnej, pedagoga, instruktora,
wychowawcy, eksperta, wizytatora, badacza
e) Posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji programu Europejski Korpus Solidarności w zakresie
realizacji projektów wolontariatu.

5.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
5.1 Kryterium I (X1): posiadanie doświadczenia jako koordynator w realizacji projektów Wolontariatu
Europejskiego (EVS), wolontariatu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności innych niż wymienione w
pkt. 4 lit.d) zapytania ofertowego i/lub w realizacji działań szkoleniowych dotyczących tematyki realizacji projektów w
ramach wyżej wymienionych programów - 20%
a) 10 pkt. za realizację dodatkowych 1 -3 projektów wolontariackich
b) 20 pkt. za realizację dodatkowych 4 projektów wolontariackich lub więcej.
5.2 Kryterium II (X2): realizacja akredytacji i/lub monitoringów ramach programów Młodzież w działaniu,
Erasmus+ i/lub EKS dla Narodowych Agencji lub regionalnych Centrów SALTO - 35%:
a) 25 pkt. za realizację od 2 do 4 akredytacji/monitoringów w ramach ww. programów;
b) 35 pkt. za realizację 5 lub więcej akredytacji/monitoringów w ramach ww. programów.
5.3 Kryterium III (X3): posiadanie doświadczenia jako koordynator w realizacji projektów w ramach innych
programów wolontariackich niż Europejski Korpus Solidarności lub Wolontariat Europejski – 15%. 15 punktów
za realizację min. 2 projektów w ramach innego programu.
5.4 Kryterium IV (X4): posiadanie doświadczenia w realizacji akredytacji lub w ocenie wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach innych programów o charakterze edukacyjnym lub wolontariackim niż
Europejski Korpus Solidarności lub Wolontariatu Europejskiego – 15%.:
a) 10 pkt. Za realizację 3-5 akredytacji lub ocen wniosków,
c) 15 pkt.za realizację 6 lub więcej akredytacji lub ocen wniosków.
5.5 Kryterium V (X5): znajomość języka oficjalnego jednego z krajów PW lub Rosji (azerskiego, białoruskiego,
gruzińskiego, ormiańskiego, rosyjskiego, rumuńskiego, ukraińskiego) na poziomie min. B2 - 15%. 15 punktów za
znajomość min. 1 oficjalnego języka z ww. krajów.
Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów

w kryteriach oceny ofert, z godnie ze wzorem X1+X2+X3+X4+X5.
6.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Zamawiający informuje, że zawrze umowy z 22 Wykonawcami, których oferty otrzymają najwyższą liczbę
punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnią wymagania określone w pkt. 4 zapytania ofertowego.

7.

Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy składać w formie
elektronicznej (w postaci zeskanowanej wersji) na adres e-mail: dzp@frse.org.pl lub w siedzibie FRSE przy
Alejach Jerozolimskich 142a, 02-305 Warszawa.

8.

Do oferty należy dołączyć:
1) wypełniony załącznik nr 4,
2) wypełniony załącznik nr 5,
3) wypełniony załącznik nr 6,
4) wypełniony załącznik nr 7,
5) CV

9.

Termin składania ofert upływa 18 stycznia 2021 r. o godz. 12:00 (CET).

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
11. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Małgorzata Pawłowska, tel: 22 463-14-63 w godz. 9.00-15.00,
w dni powszednie od poniedziałku do piątku, e-mail: mpawłowska@frse.org.pl.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez
podawania 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, 31.12.2020 r.
miejscowość, data

Katarzyna Załuska
podpis pracownika realizującego
zamówienie

