ZAPYTANIE OFERTOWE dzp.262.94.2021
1. Zamawiający:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa,
ogłasza zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych na organizacja wydarzeń: szkoleń dla wolontariuszy w ramach Europejskiego
Korpusu Solidarności pracujących w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu oraz Federacji Rosyjskiej,
spotkań koordynatorów projektów wolontariackich EKS, dorocznych spotkań byłych wolontariuszy
(Annual event), szkoleń pracowników młodzieżowych, seminariów kontaktowych, wydarzeń
realizowanych w ramach Erasmus+, spotkań osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową, spotkań
trenerów ESC oraz akredytorów, spotkań sieci SALTO w Rosji.
2. Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania środków
przewidzianych umową.
4. Wymagania dla Wykonawców:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w realizacji min. 5
wydarzeń młodzieżowych edukacji pozaformalnej na terenie Rosji w okresie 12 ostatnich miesięcy liczonych
od terminu składania ofert, przedstawione w załączniku nr 4 do przedmiotowego zapytania ofertowego.
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) cena – 60%
zgodnie ze wzorem:
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑋1 = 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎 ∗ 60
b) doświadczenie – 40%,
Doświadczenie Wykonawcy w realizacji wydarzeń młodzieżowych edukacji pozaformalnej na terenie Rosji
w okresie 12 ostatnich miesięcy liczonych od terminu składania ofert – 40 %:
Wykonawca otrzyma 5 pkt. za każde wymienione dodatkowe (inne niż wskazane na potwierdzenie spełnienia
warunku z pkt. 4 zapytania ofertowego) zorganizowane wydarzenie młodzieżowe edukacji pozaformalnej na
terenie Rosji wykazane w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego – doświadczenie - 40% (max. 40 pkt.).
6. Projekt umowy: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do
podpisania umowy na wzorze Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.
7. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy składać pocztą
elektroniczną na adres: dzp@frse.org.pl.
8. Do oferty należy dołączyć:
1) wypełniony załącznik nr 4 – doświadczenie,
2) wypełniony załącznik nr 6 lub 7 – oświadczenie o działalności gospodarczej lub oświadczenie
wykonawcy.
9. Termin składania ofert upływa dnia: 17 września 2021 roku o godzinie 10:00 (CET).
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

11. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Marina Makaranka, tel: 224-631-461w godz. 9.00-15.00, w
dni powszednie od poniedziałku do piątku, e-mail: mmakarenko@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
przedstawionych 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 2020 r., poz.1740).
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