
 
 

 

 
 
Zapytanie ofertowe nr FSM-2021-06-10 
 
Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza zainteresowane podmioty do 
złożenia oferty na realizację zapytania ofertowego:  
 

§1.Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wybór kierownika zespołu eksperckiego ds. Wspólnej Metody Oceny (CAF) 
 
Oczekuje się, że Wykonawca zapewni eksperta, który będzie pełnił rolę kierownika zespołu eksperckiego i 
zarazem kluczowego eksperta odpowiedzialnego za polski komponent w ramach projektu dotyczącego 
wsparcia ukraińskich urzędników administracji centralnej oraz samorządów lokalnych do zastosowania 
samooceny CAF.  
Do zadań eksperta należeć będą: 

1.1. udział w strategicznym i operacyjnym planowaniu działań projektowych w celu jak najlepszego 
wykorzystania polskiego doświadczenia i wiedzy w zastosowaniu CAF na poziomie centralnym 
oraz opracowanie rekomendacji zastosowania CAF w samorządach lokalnych; 

1.2 nadzór ekspercki nad pracą grupy roboczej zajmującej się stworzeniem rekomendacji 
wykorzystania modelu CAF w samorządach lokalnych na Ukrainie; 

1.3 zapewnianie doradztwa i ekspertyzy, w oparciu o polskie doświadczenie wdrażania modelu CAF 
na poziomie centralnym oraz w samorządach lokalnych;  

1.4 redakcja ekspertyz przygotowywanych przez pozostałych ekspertów zaangażowanych w 
projekcie;  

1.5 prowadzenie działań doradczych i wsparcie eksperckie dla ukraińskich władz na poziomie 
centralnym w zakresie zastosowania modelu CAF w samorządach lokalnych na Ukrainie 

 
§2.Ogólna informacja o projekcie  
Celem projektu „CAF-UA – zarządzanie jakością poprzez wdrożenie Wspólnej Metody Oceny w sektorze 
publicznym Ukrainy” jest opracowanie rekomendacji zastosowania instrumentu CAF na poziomie lokalnym 
oraz wsparcie zastosowania Wspólnej Metody Oceny CAF na poziomie centralnym.   
Niniejszy projekt jest realizowany wspólnie z Narodowym Centrum Ukrainy ds. Służby Cywilnej i ma wesprzeć 
ukraińskich partnerów w wypracowaniu własnego sposobu zastosowania CAF na poziomie lokalnym. 
Jednocześnie, projekt ma usprawnić proces zastosowania CAF na poziomie centralnym. 
 
 
§3.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy 
3.1. co do których nie zachodzą przesłanki wykluczające, o których mowa w art. 24 ust. I pkt 12—23 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych; 
3.2. spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i doświadczenia. 
Zamawiający uzna wymogi dotyczące zdolności technicznej i doświadczenia za spełnione, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że dysponuje: 
ekspertem- który łącznie spełnia następujące wymagania minimalne:  
3.2.1. posiada doświadczenia wspierania procesu wprowadzania do sektora publicznego narzędzi zarządczych; 
3.2.2. posiada doświadczenia w zakresie zarządzania zespołem ekspertów i/lub w zakresie zarządzania 
projektami o charakterze eksperckim/doradczym; 



 
 

 

3.2.3. posiada doświadczenie w opracowaniu dokumentów dotyczących wzmocnienia zdolności zarządczych w 
urzędach administracji rządowej i/lub samorządach lokalnych; 
3.2.4. posiada doświadczenie pracy z narzędziem CAF (Wspólna Metoda Oceny); 
3.2.5. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1; 
3.2.6. dodatkowym atutem będzie znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego. 
  
§ 4.Kryteria wyłonienia Wykonawcy 
Punkty zostaną przyznane w skali punktowej łącznie 100 punktów za wszystkie kryteria zgodnie z poniższym 
podziałem: 
 
4.1. Doświadczenie eksperta, wskazanego przez Wykonawcę przy wspieraniu procesu wprowadzania do sektora 

publicznego narzędzi zarządczych  
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób - za spełnienie jednego z określonych poniżej wymagań 
przyznana zostanie następująca liczba punktów: 
a) Powyżej 6 lat doświadczeń osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w zakresie – 20 punktów 
b) 4-6 lat doświadczeń osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w zakresie – 10 punktów 
c) poniżej 4 lat doświadczenia wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w zakresie – odrzucenie oferty z 
przyczyn formalnych 
 
4.2. Doświadczenie eksperta, wskazanego przez Wykonawcę w zakresie zarządzania zespołem ekspertów i/lub 
w zakresie zarządzania        projektami o charakterze eksperckim/doradczym: 
a) powyżej 5 projektów lub powyżej 3 lat doświadczenia w w/w zakresie – 20 punktów  
b) 3-4 projekty lub 2-3 lata doświadczenia w w/w zakresie – 10 punktów  
c) poniżej 3 projektów lub poniżej 2 lat doświadczenia w w/w zakresie - odrzucenie oferty z przyczyn 
formalnych 
 
4.3. Doświadczenie eksperta, wskazanego przez Wykonawcę w opracowaniu dokumentów dotyczących 
wzmocnienia zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej i/lub samorządach lokalnych: 
a) powyżej 3 dokumentów w w/w zakresie – 20 punktów  
b) 3-1 dokument w w/w zakresie – 10 punktów  
c) brak opracowanych dokumentów w w/w zakresie - odrzucenie oferty z przyczyn formalnych 
 
4.4. Doświadczenie eksperta, wskazanego przez Wykonawcę pracy z narzędziem CAF (Wspólna Metoda 
Oceny): 
a) powyżej 10 lat w w/w zakresie – 20 punktów 
b) 5-10 lat w w/w zakresie – 15 punktów  
c) poniżej 5 lat w w/w zakresie - odrzucenie oferty z przyczyn formalnych 
 
 4.5. Znajomość eksperta, wskazanego przez Wykonawcę języka angielskiego: 
a) znajomość języka angielskiego na pozie wyższym niż poziom B1 – 5 punktów  
b) znajomość języka angielskiego na poziomie B1 – 3 punkty  
c) znajomość języka angielskiego na poziomie niższym niż B1 - odrzucenie oferty z przyczyn formalnych 
 
4.6. Znajomość eksperta, wskazanego przez Wykonawcę języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego: 
a) znajomość języka ukraińskiego i / lub rosyjskiego na poziomie przynajmniej B1 – 5 punktów  
b) znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego na poziomie poniżej B1 – 3 punkty  
c) brak znajomości języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego – 0 punktów.  



 
 

 

 
4.7. Cena usługi – maksymalnie 10 pkt.  
Ocena punktowa w ramach kryterium „cena usługi” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem: 
C= Cmin/Cbad x 10 punktów 
gdzie: 
Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę 
Cbad – oznacza cenę badanej oferty C – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena w 
zaokrągleniu do pełnej liczby. 
 
§ 5. Informacja o Cenie  
5.1. Cenę należy określić w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Cenę należy podać 
w ujęciu godzinowym oraz łącznym zakładając 150 godzin poświęconych na realizację zamówienia.  
5.2. Cena powinna obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Zamawiającego w ramach świadczonej przez 
Wykonawcę usługi (podatek VAT lub wynikające z obowiązujących przepisów prawa obowiązkowe składki ZUS 
Wykonawcy oraz Zamawiającego — Płatnika), sprzętu komputerowego, łączności komórkowej oraz 
oprogramowania (edytor tekstów/arkusz kalkulacyjny).  
5.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN  
5.4. Koszty ewentualnych noclegów na Ukrainie, wyżywienia, ubezpieczenia, przejazdów lokalnych, 
przelotów/przejazdów między Polską, a Ukrainą będą opłacane przez Zamawiającego. 

 
 
§6. Warunki realizacji zamówienia 
6.1. Oczekiwany termin realizacji zadnia: od dnia zawarcia umowy (nie później niż 1 lipca 2021 r.) do dnia 31 
grudnia 2021 roku 
6.2. Oczekiwane miejsce realizacji zadania: Ukraina, dopuszczalna forma on-line 
6.3. Maksymalna wartość zamówienia wynosi 48 000 PLN. Płatność co miesiąc na podstawie kart czasu 
pracy.   
6.4. Forma umowy/zatrudnienia: do uzgodnienia 
 
 
§7. Oferta powinna zostać złożona na załączonym formularzu, podpisanym ręcznie i zeskanowanym w pliku PDF 
lub podpisanym za pomocą podpisu kwalifikowanego lub EPUAP. 
 
  
§8. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 28 czerwca 2021 roku do godziny 10.00 CET z tytułem 
„Oferta dot. zamówienia FSM-2021-06-10 “na adres: przetargi@solidarityfund.pl   
 
 
Informacja o wyniku postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy zostanie przekazana oferentom za 
pośrednictwem komunikacji elektronicznej.   
 
Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa 
zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Fundacji do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Fundacja 
zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.  
 
Informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postepowania jest Fundacja Solidarności 
Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69a, 02-724 Warszawa. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek 



 
 

 

informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO w stosunku do danych osób fizycznych, których dane osobowe zostały 
bezpośrednio (pracownicy, współpracownicy) lub pośrednio (osoby trzecie) pozyskane i udostępnione w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia ZO/2020/11/05 w ramach postępowania ofertowego prowadzonego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej. 
Podanie danych osobowych osób fizycznych w zakresie niezbędnym do realizacji przeprowadzenia postepowania jest dobrowolne, ale 
niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym. Osobom fizycznym – podmiotom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do 
danych oraz prawo sprostowania podanych danych. W odniesieniu do danych podanych dobrowolnie, ale nie niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, podmiotom danych przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie oraz prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie prawa lub zgody przed jej wycofaniem. Osobom fizycznym- podmiotom danych 
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, 
że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod 
adresem email: iod@solidarityfund.pl



 
 

 

 


