Zapytanie ofertowe nr FSM-2022-02-01

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na
realizację zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:
Zakup usługi polegającej na koordynacji i opiece merytorycznej nad realizacją wizyt ukraińskich
nauczycieli w Polsce w ramach programu EU4Skills.

§1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie a następnie opieka organizacyjna i merytoryczna nad
realizacją wizyt ukraińskich nauczycieli w Polsce dotyczących orientacji i doradztwa zawodowego
Do zadań Wykonawcy należeć będą:
1.1 W oparciu o diagnozę potrzeb uczestników i wiedzę o systemie orientacji i doradztwa zawodowego
w Polsce opracowanie ramowego programu 13 wizyt dla nauczycieli z Ukrainy rekrutowanych przez
Zamawiającego.
1.2 Uzgodnienie z organami prowadzącymi szkoły w Polsce ramowego programu wizyt i ich terminów
1.3. Uzgodnienie z organami prowadzącymi i przedstawienie zamawiającemu listy kandydatów na
lokalnych opiekunów dla uczestników wizyt; opiekunowie powinni rekrutować się spośród polskich
nauczycieli specjalizujących się w orientacji i doradztwie zawodowym
1.4. Przygotowanie merytoryczne polskich opiekunów do opieki nad grupami nauczycieli z Ukrainy, w
tym pomoc w przygotowaniu indywidualnych planów wizyt opartych o następującą strukturę i logikę
wizyt:
Każda wizyta potrwa 5 dni. Każda grupa (5 osób) będzie zlokalizowana w jednym miejscu – obszarze
jurysdykcji danego organu prowadzącego (mieście) w Polsce i będzie „jednorodna” pod względem
typów szkół i poziomu edukacji, jakie reprezentują uczestnicy (a tym samym pod względem treści
wizyty). Każdej grupie będzie towarzyszył tłumacz polsko-ukraiński oraz opiekun. Plan każdej wizyty
będzie przewidywał m.in:
- Prezentacje prowadzone przez opiekunów
- Wizyty w organie prowadzącym/ wydziale edukacji
- Dyskusje z dyrektorami szkół

- Omówienie rocznych planów szkół dotyczących orientacji zawodowej
- Zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi wykorzystywanymi w szkołach
- Spotkania z nauczycielami – praktykami
- Ćwiczenie „job shadowing” (udział w lekcjach)
1.5 Koordynowanie zespołu opiekunów i konsultacje w trakcie realizacji projektu
1.6. Rozeznanie cen i wstępna rekrutacja tłumaczy polsko-ukraińskich (ostateczne umowy zawrze
bezpośrednio Zamawiający).
1.7. Rozeznanie cen i propozycji hoteli dla uczestników z Ukrainy.
1.8 Sporządzenie raportu końcowego z wykonania usługi.
1.9. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca złoży ofertę na realizację wszystkich wyżej wymienionych
elementów usługi. Nie przewiduje się ofert częściowych.
§2.
Informacja ogólna o programie EU4Skills i polskim pakiecie działań
Program EU4Skills ma na celu reformę ukraińskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).
Wspiera tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania i uczenia się oraz ma poprawić jakość
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz jego znaczenie dla rynku pracy.
Program EU4Skills zapewnia wsparcie techniczne i rozwój zdolności na poziomie krajowym (m.in.
Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Narodowa Agencja ds. Kwalifikacji), regionalnym (takim jak
Departamenty Edukacji i Nauki w administracji obwodowej) i lokalnym (takim jak dostawcy usług
edukacyjnych).
Program jest wspólnie finansowany przez Unię Europejską i Niemcy, Finlandię, Polskę i Estonię. Jest on
zarządzany przez Niemieckie Towarzystwo na rzecz Współpracy Międzynarodowej (Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) w koordynacji z niemieckim Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW), które wspiera modernizację infrastruktury szkół zawodowych.
Polski pakiet działań jest wdrażany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej i obejmuje m.in.
rozwój systemów informacji o rynku pracy, tworzenie regionalnych planów działań w zakresie
szkolnictwa zawodowego oraz wsparcie budowy wielokanałowego mechanizmu finansowania.
Niniejsze zamówienie związane jest bezpośrednio z kolejnym zadaniem wchodzącym w skład polskiego
pakietu działań – z budową systemu orientacji zawodowej, który objąć ma wszystkie poziomy systemu
edukacji (za wyjątkiem szkolnictwa wyższego). Część tych prac, która dotyczy klas 1-9, została (na mocy

decyzji Min. Edukacji Ukrainy) objęta eksperymentem edukacyjnym pt „Orientacja zawodowa w Nowej
Ukraińskiej Szkole”. W ramach tego zadania eksperci FSM opracowali już podstawy programowe dla
klas 1-9, modelowe programy nauczania dla klas 1-9 oraz pierwsze 3 podręczniki szkolne. Na kolejnych
etapach prac maja powstać kolejne podręczniki, wytyczne metodyczne dla szkół zawodowych oraz
przeprowadzone mają zostać szkolenia dla nauczycieli. Wizyty nauczycieli w Polsce będą jednym z
elementów takiego szkolenia.
§3. Oczekiwany termin realizacji zapytania ofertowego:
maj – grudzień 2022

§4. Maksymalna kwota brutto jaką Wykonawca zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 49
800 zł za 60 dni pracy, tj. maksymalnie 830 zł brutto/dzień

§5. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy
5.1. co do których nie zachodzą przesłanki wykluczające, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych
5.2. Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i doświadczenia.
Zamawiający uzna wymogi dotyczące zdolności technicznej i doświadczenia za spełnione, jeżeli
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą:
a) Wykształcenie wyższe (przynajmniej licencjackie lub równoważne), studia uzupełniające w
obszarze doradztwa zawodowego będą dodatkowym atutem
b) co najmniej 5 lat wcześniejszego doświadczenia w zakresie programów międzynarodowej
współpracy w obszarze edukacji
c) co najmniej 5 lata doświadczenia w zakresie zarządzania w polskim systemie oświaty i/ lub
doświadczenia nauczycielskiego w polskim systemie oświaty
d) co najmniej 3 lata doświadczenia w obszarze orientacji i doradztwa zawodowego w polskim
systemie oświaty
e) biegła znajomość języka polskiego
5.3 Wykonawca musi wykazać gotowość realizacji usługi w terminie wskazanym w § 3 Zapytania
Ofertowego oraz w zakresie wskazanym w § 1.

5.4 Oferty usługodawców nie spełniające któregokolwiek z kryteriów z pkt. 5.1, 5.2 i 5.3 zostaną
odrzucone z przyczyn formalnych.

§6. Kryteria oceny ofert:
Punkty zostaną przyznane w skali punktowej łącznie 100 punktów za wszystkie kryteria zgodnie z
poniższym podziałem:
6.1. Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia w zakresie programów międzynarodowej
współpracy w obszarze edukacji
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób - za spełnienie jednego z określonych poniżej
wymagań przyznana zostanie następująca liczba punktów:
a) Powyżej 10 lat doświadczeń osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w zakresie – 20
punktów
b) 5-10 lat doświadczeń osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w zakresie – 10
punktów
c) poniżej 5 lat doświadczeń osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w zakresie –
odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

6.2. Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia w zakresie międzynarodowej współpracy
w obszarze edukacji z podmiotami z państw Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Białoruś,
Mołdawia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan)
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób - za spełnienie jednego z określonych poniżej
wymagań przyznana zostanie następująca liczba punktów:
a) Udział w ponad 5 projektach z obszaru edukacji realizowanymi we współpracy z podmiotami z
państw Partnerstwa Wschodniego – 10 punktów
b) Udział 2-5 projektach z obszaru edukacji realizowanymi we współpracy z podmiotami z państw
Partnerstwa Wschodniego – 5 punktów
6.3. Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia w zakresie zarządzania w polskim
systemie oświaty i/ lub doświadczenia nauczycielskiego w polskim systemie oświaty
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób - za spełnienie jednego z określonych poniżej
wymagań przyznana zostanie następująca liczba punktów:
a) Powyżej 10 lat doświadczeń osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w zakresie – 10
punktów
b) 5-10 lat doświadczeń osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w zakresie – 5 punktów

c) poniżej 5 lat doświadczeń osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w zakresie –
odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

6.4. Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia w obszarze orientacji i doradztwa
zawodowego w polskim systemie oświaty:
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób - za spełnienie jednego z określonych poniżej
wymagań przyznana zostanie następująca liczba punktów:
a) Powyżej 10 lat doświadczeń osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w zakresie – 20
punktów
b) Powyżej 5 do 10 lat doświadczeń osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w zakresie
– 10 punktów
c) od 3 do 5 lat doświadczeń osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w zakresie – 0
punktów
d) poniżej 3 lat doświadczeń osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w zakresie –
odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

6.5. Znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia:
a) Biegła znajomość j. ukraińskiego lub j. rosyjskiego (C1/C2) – 10 punktów
b) Komunikatywna znajomość j. ukraińskiego lub j. rosyjskiego (B1/B2) – 5 punktów
c) Brak znajomości j. ukraińskiego lub j. rosyjskiego – 0 punktów
6.6. Cena usługi – max.30 pkt
6.7.
Ocena punktowa w ramach kryterium „cena usługi” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:
C= Cmin/Cbad x 30 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.
§7. Opis sposobu obliczenia ceny:
7.1. Cenę należy określić w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Cenę należy
podać w ujęciu dziennym oraz łącznym zakładając 60 dni poświęconych na realizację zamówienia
7.2. 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 niezbędnego dla wykonania
zamówienia. Cena zawiera również koszty podróży na terenie Polski (przejazdy, nocleg,
wyżywienie), o ile taka podróż nie będzie oddzielnie zlecona Wykonawcy przez Zamawiającego.
7.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

§8. Oferta powinna zostać złożona na załączonym formularzu, podpisanym ręcznie i zeskanowanym
w pliku PDF lub podpisanym za pomocą podpisu kwalifikowanego lub EPUAP.

§9. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 18 lutego 2022 roku do godziny 10.00 CET z
tytułem „Oferta dot. zamówienia FSM-2022-02-01” na adres: przetargi@solidarityfund.pl

§10. Informacja o wyniku postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy zostanie przekazana
oferentom za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.
§11. 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.
§12. Informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego
postepowania jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 4,
01-612 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 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

