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ds. Sytuacji Kryzysowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mołdawii (GISN) oraz mołdawskich jednostek 
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Znak sprawy: FSM-2022-05-04     Warszawa, 2022-05-26 

 

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ FUNDACJI SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ 

DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY PRZETARGOWEJ NA:  

usługę polegającą na doradztwie, wykonaniu prac eksperckich na rzecz Głównego Inspektoratu ds. 

Sytuacji Kryzysowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mołdawii (GISN) oraz mołdawskich 

jednostek ochotniczych straży pożarnych w zakresie tworzenia i rozwoju ochotniczej straży 

pożarnej (OSP) na terenie Mołdawii oraz organizacji wizyt studyjnych i szkoleń dla przedstawicieli 

strony mołdawskiej. 

 OCENA OFERT 

Komisja Przetargowa w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji – Rafał Ciesielski 
2. Członek Komisji – Marcin Popławski 
3. Członek Komisji – Mikołaj Grabowski 

 
 
1. W dniu 26 maja 2022 roku o godzinie 13:15 za pośrednictwem kodowanej łączności 

teleinformatycznej (MS Teams), odbyła się niejawna część posiedzenia Komisji Przetargowej w 

zakresie oceny oferty, która wpłynęła w terminie, co zostało opisane w protokole z otwarcia ofert. 

Ocenie została poddana oferta następującego wykonawcy: 

Nazwa  Cena PLN brutto zawarta w ofercie 

Dariusz Marczyński, PESEL: 64090311358,  Lubelska 20/20a 

m34, 03-802 Warszawa Łączny koszt usługi 24 500 zł 

  

 

2. Po rozpoczęciu niejawnej części posiedzenia Komisja przetargowa przystąpiła do: 

a) sprawdzenia deklaracji o braku konfliktu interesów członków Komisji. Żadna osoba nie 
zadeklarowała konfliktu interesów wobec podmiotu niniejszego postępowania. Deklaracje 
zostaną dołączone do dokumentacji przetargowej, 
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b) oceny spełniania warunków stawianych Wykonawcy oraz podstaw wykluczenia Wykonawcy w 
przypadkach określonych ustawą lub polityką zakupową Fundacji Solidarności 
Międzynarodowej, 

c) badania oferty pod kątem odrzucenia oferty w przypadkach przewidzianych ustawą lub 
polityką zakupową Fundacji Solidarności Międzynarodowej,  

d) oceny oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

3. Komisja Przetargowa dokonała sprawdzenia formalnego formularza ofertowego oraz załączników 

złożonej oferty: 

1. W wyniku analizy i sprawdzenia oferty Wykonawca nie został wykluczony z powodu 
przypadków określonych ustawą. 

 
2. Komisja następnie przystąpiła do oceny oferty wg kryteriów wskazanych w art.8 Zapytania 

Ofertowego (Request for Service). Punkty zostały przyznane jednomyślnie przez wszystkich 
członków Komisji. Ocena ofert jest umieszczona w poniższej tabelce: 

 

 Oferent Dariusz Marczyński  

 lp Kryteria oceny  punkty 

1 Kryterium 1 – doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia w branży 
pożarniczej na stanowisku kierowniczym 

10/10 

2 Kryterium 2 – doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia w 
prowadzeniu szkoleń wolontariuszy ochotniczej straży pożarnej 

10/10 

3 Kryterium 3 – doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia w 
zakresie szkoleń wolontariuszy ochotniczej straży pożarnej poza Polską 

10/10 

4 Kryterium 4 - doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia w 
uczestnictwie w akcjach ratowniczo-gaśniczych 

15/15 

5 Kryterium 5 - doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia w 
zakresie znajomości systemu bezpieczeństwa pożarniczego Republiki Mołdawii 

10/15 

6 Kryterium 6 - doświadczenie osoby w skazanej do realizacji zamówienia w 
zakresie współpracy z OSP w Polsce 

5/5 

7 Kryterium 7 - znajomość języka j. rosyjskiego lub j. rumuńskiego przez osobę 
wskazaną do realizacji zamówienia 

3/5 

8 Kryterium 8 - Cena 30/30 

 Łącznie punktów 93/100 

 
Oferta realizacji zamówienia złożona przez Dariusz Marczyński, PESEL: 64090311358,  Lubelska 20/20a 
m34, 03-802 Warszawa została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane 
przez Zamawiającego. 
 

Posiedzenie Komisji zakończono 26 maja 2022 roku o godz. 13:40 
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Podpisy: 
 

1. Przewodniczący Komisji – Rafał Ciesielski 
 

2. Członek Komisji – Marcin Popławski 
 

3. Członek Komisji – Mikołaj Grabowski 
 

Rafał Ciesielski (27.05.2022 13:25 GMT+2)
Rafał Ciesielski

Marcin Popławski (27.05.2022 16:42 GMT+2)
Marcin Popławski

Mikołaj Grabowski (27.05.2022 16:48 GMT+2)
Mikołaj Grabowski
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