Zapytanie ofertowe nr FSM-2022-04-11

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na
realizację zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:
Zakup usługi polegającej na doradztwie dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii
w zakresie wsparcia lepszego zarządzania instytucji oraz koordynacja 3-5 działań priorytetowych
ustalonych w porozumieniu z partnerami
§1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza świadczona na terenie Polski i Republiki Mołdawii
Do zadań Usługodawcy należeć będą:
1.1. Doradztwo i wsparcie w przygotowaniu dokumentów programowych dla Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych Republiki Mołdawii (MSW RM);
1.2. Doradztwo w zakresie opracowania planów wdrożeniowych w obszarach ustalonych w
porozumieniu z MSW RM;
1.3. Przygotowanie merytoryczne i pomoc w realizacji 3-5 działań priorytetowych ustalonych w
porozumieniu z partnerami;
1.4. Bieżące wsparcie kierownictwa MSW RM;
1.5. Sporządzenie raportu końcowego z wykonania usługi.
Zamawiający oczekuje, że Usługodawca złoży ofertę na realizację wszystkich wyżej wymienionych
elementów usługi. Nie przewiduje się ofert częściowych.
Szacowany czas pracy to:



ok. 45 dni roboczych w Republice Mołdawii (doradztwo na miejscu);
ok. 45 dni roboczych w Polsce (przygotowanie i realizacja działań priorytetowych oraz praca z
dokumentami).

§2. Informacja ogólna o charakterze zamówienia
Fundacja Solidarności Międzynarodowej poszukuje eksperta do współpracy w celu udzielania
konsultacji dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii i instytucji podległych w
przygotowaniu dokumentów programowych i częściowego wsparcia ich operacjonalizacji. Reformy
wspierają tworzenie warunków dla sprawnego funkcjonowania mołdawskich organów państwowych.
Zamówienie jest realizowane w interesie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii,
dlatego też Fundacja zastrzega sobie prawo do negocjacji przedmiotu oraz szczegółów zamówienia,
biorąc pod uwagę interesy stron.

§3. Oczekiwany termin realizacji zapytania ofertowego:
4 maja – 10 grudnia 2022
§4. Maksymalna kwota brutto jaką Usługodawca zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
104 000 brutto, w tym:
90 000 zł za 90 dni pracy, tj. maksymalnie 1000 zł brutto/dzień
9 000 zł za 45 dni zakwaterowania w Mołdawii, tj. maksymalnie 200 zł brutto/dzień
5000 zł za 5 przelotów PL-MD-PL, tj. maksymalnie 1000 zł brutto za jeden przelot, liczba potrzebnych
przelotów zostanie uzgodniona z Usługodawcą
§5. W postępowaniu mogą wziąć udział Usługodawcy
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
Usługodawca wykaże, że dysponuje:
a) wykształcenie wyższe;
b) obywatelstwo polskie;
c) co najmniej 5 lat doświadczenia we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i
Administracji RP;
d) co najmniej 10 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w resortach podległych
MSWiA lub innych instytucjach państwowych, działających w sektorze antykorupcyjnym
e) doświadczenie w zakresie działań w ramach programów rozwojowych, w tym misjach
międzynarodowych;
f) co najmniej 5-letnie doświadczenie w doradztwie dla organów administracyjnych krajów
Partnerstwa Wschodniego w tym Republiki Mołdawii;
g) znajomość systemu bezpieczeństwa Republiki Mołdawii;
h) doświadczenie w koordynacji i współpracy z resortami podległymi MSWiA w Polsce;
i) biegła znajomość języka polskiego, angielskiego oraz rosyjskiego bądź rumuńskiego;
5.3 Usługodawca 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 współpracy z Ministerstwem
Spraw Wewnętrznych i Administracji RP
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.
6.2. Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia na stanowiskach kierowniczych w
resortach podległych MSWiA lub innych instytucjach państwowych, działających w sektorze
antykorupcyjnym
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób - za spełnienie jednego z określonych poniżej
wymagań przyznana zostanie następująca liczba punktów:
a) Powyżej 12 lat doświadczeń osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w zakresie – 10
punktów
b) Powyżej 10 lat doświadczeń osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w zakresie – 5
punktów
c) poniżej 10 lat doświadczeń osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w zakresie –
odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.
6.3. Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia w zakresie doświadczenie w zakresie
działań w ramach programów rozwojowych, w tym misjach międzynarodowych
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób - za spełnienie jednego z określonych poniżej
wymagań przyznana zostanie następująca liczba punktów:
a) Udział w ponad 5 projektach/działaniach z obszaru spraw wewnętrznych realizowanymi we
współpracy z podmiotami z państw partnerskich – 10 punktów
b) Udział w 1-5 projektach z obszaru edukacji realizowanymi we współpracy z podmiotami z
państw partnerskich – 5 punktów
6.4. Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia w zakresie doradztwa dla organów
administracyjnych krajów Partnerstwa Wschodniego w tym Republiki Mołdawii
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób - za spełnienie jednego z określonych poniżej
wymagań przyznana zostanie następująca liczba punktów:
a) 5-10 lat doświadczeń osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w zakresie –

15punktów
b) poniżej 5 lat doświadczeń osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w zakresie –
odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.
6.5. Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia w zakresie znajomości systemu
bezpieczeństwa Republiki Mołdawii
a) Doświadczenie współpracy z ponad 1 organizacją/instytucją międzynarodową działającą w
obszarze bezpieczeństwa Mołdawii – 15 punktów
b) Doświadczenie współpracy z 1 organizacją/instytucją międzynarodową działającą w obszarze
bezpieczeństwa Mołdawii – 10 punktów
c) Brak doświadczeń współpracy w/w zakresie – odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.
6.6. Doświadczenie osoby w skazanej do realizacji zamówienia w zakresie koordynacji i współpracy z
resortami podległymi MSWiA w Polsce
a) 5-10 lat doświadczeń osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w zakresie – 5 punktów
b) poniżej 5 lat doświadczeń osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w zakresie – 0
punktów
6.7. Znajomość języka angielskiego oraz j. rosyjskiego lub j. rumuńskiego przez osobę wskazaną do
realizacji zamówienia:
a) Biegła znajomość j. angielskiego oraz j. rosyjskiego lub j. rumuńskiego (C1/C2) – 5 punktów
b) Komunikatywna znajomość j. angielskiego oraz j. rosyjskiego lub j. rumuńskiego (B1/B2) –
3 punkty
c) Brak znajomości j. angielskiego oraz j. rosyjskiego lub j. rumuńskiego – 0 punktów

6.8. Cena usługi – max.30 pkt
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 90 dni poświęconych na realizację zamówienia
7.2. Cena powinna obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Zamawiającego w ramach
świadczonej przez Usługodawcę usługi (podatek VAT lub wynikające z obowiązujących przepisów
prawa obowiązkowe składki ZUS Usługodawcy 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 Usługodawcy przez Zamawiającego.
7.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Usługodawcą będą prowadzone w PLN.
7.4. Za podróż do Mołdawii Usługodawcy przysługuje dodatek mieszkaniowy w wysokości: 200 PLN za
każdą noc w Mołdawii oraz zwrot kosztów podróży lotniczej na trasie Polska – Republika Mołdawia
– Polska, jednak nie więcej niż 1000 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 26 kwietnia 2022 roku do godziny 10.00 CET
z tytułem „Oferta dot. zamówienia FSM-2022-04-11” na adres: przetargi@solidarityfund.pl
§10. Informacja o wyniku postępowania dotyczącego wyboru Usługodawcy 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. Usługodawca 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

