
         

  

 
Zapytanie ofertowe nr FSM-2022-05-04 

 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na 

realizację zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: 

Zakup usługi polegającej 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. 

§1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze i organizacyjne świadczone na terenie Polski i Republiki 

Mołdawii 

Do zadań Usługodawcy należeć będą: 

1.1. Przygotowanie dokumentu opisującego formalne funkcjonowanie systemu OSP w Polsce oraz 

zapisy prawne określające status oraz prawa i obowiązki strażaka ochotnika. Doradztwo i wsparcie w 

przygotowaniu dokumentów programowych określających status ochotniczych straż pożarnych dla 

GISN; 

1.2. Konsultacja programu instruktorskiego OSP z GISN w Mołdawii 

1.3. Przygotowanie merytoryczne i pomoc w realizacji wizyty studyjnej dla primarów w Polsce i 

szkoleń dla instruktorów OSP z GISN oraz dowódców drużyn OSP w Polsce oraz Mołdawii 

1.4. Sporządzenie raportu końcowego z wykonania usługi. 

Zamawiający oczekuje, że Usługodawca złoży ofertę na realizację wszystkich wyżej wymienionych 

elementów usługi. Nie przewiduje się ofert częściowych. 

§2. Informacja ogólna o charakterze zamówienia 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej poszukuje eksperta do współpracy w celu udzielania 
konsultacji dla Głównego Inspektoratu ds. Sytuacji Kryzysowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
Mołdawii przy regulacji i rozbudowywaniu systemu ochotniczych straż pożarnych.  
 
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. 
 
Zamówienie przewiduje odbycie minimum 2 podróży służbowych do Mołdawii. Przeloty oraz pobyt w 
Mołdawii zostaną opłacone przez Zamawiającego. 
 
§3. Oczekiwany termin realizacji zapytania ofertowego: 



         

  

Rozpoczęcie w przeciągu 5 dni od ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu do 15 listopada 2022 r. 

§4. Maksymalna kwota brutto jaką Usługodawca zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 

26 000 brutto, w tym: 

6 000 zł za komponent wymieniony w pkt 1.1 

4 000 zł za komponent wymieniony w pkt 1.2 

16 000 zł za komponent wymieniony w pkt 1.3 

§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 i brak obywatelstwa rosyjskiego; 

c) co najmniej 10 lat doświadczenia w branży pożarniczej na stanowisku kierowniczym; 

d) co najmniej 3 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń wolontariuszy ochotniczej straży 
pożarnej; 

e) udział w projektach szkoleń wolontariuszy ochotniczej straży pożarnej poza Polską; 

f) praktyczne doświadczenie w prowadzeniu akcji ratowniczo-gaśniczych; 

g) znajomość systemu bezpieczeństwa pożarniczego Republiki Mołdawii; 

h) doświadczenie we współpracy z jednostkami ochotniczej straży pożarnej w Polsce; 

i) podstawowa znajomość języka rumuńskiego lub rosyjskiego; 

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 przy pracy w branży pożarniczej 



         

  

  
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób - za spełnienie jednego z określonych poniżej 

wymagań przyznana zostanie następująca liczba punktów: 

a) Powyżej 15 lat doświadczeń osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w zakresie – 10 

punktów 

b) Co najmniej 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. 

 

6.2. Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia ze szkoleń wolontariuszy ochotniczej 
straży pożarnej 

Ocena będzie dokonywana w następujący sposób - za spełnienie jednego z określonych poniżej 

wymagań przyznana zostanie następująca liczba punktów: 

a) Powyżej 5 lat doświadczeń osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w zakresie – 10 

punktów 

b) Powyżej 3 lat doświadczeń osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w zakresie – 5 

punktów 

c) poniżej 3 lat doświadczeń osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w zakresie – 

odrzucenie oferty z przyczyn formalnych. 

 

6.3. Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia ze szkoleń wolontariuszy ochotniczej 
straży pożarnej poza Polską 

Ocena będzie dokonywana w następujący sposób - za spełnienie jednego z określonych poniżej 

wymagań przyznana zostanie następująca liczba punktów: 

a) Udział w ponad 3 projektach/działaniach osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w 

zakresie – 10 punktów 

b) Udział w 1-3 projektach/działaniach osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w 

zakresie – 5 punktów 

c) Brak doświadczenia udziału w projektach/działaniach osoby wyznaczonej do realizacji 

zamówienia w w/w zakresie – odrzucenie oferty z przyczyn formalnych. 

 

6.4. Doświadczenie w uczestnictwie w akacjach ratowniczo-gaśniczych 
  

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 – 15 

punktów 

b) poniżej 5 lat doświadczeń osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w zakresie – 10 

punktów 

c) Brak doświadczenia 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 pożarniczego Republiki Mołdawii 

a) Doświadczenie współpracy z ponad 1 organizacją/instytucją międzynarodową działającą w 

obszarze bezpieczeństwa pożarniczego Mołdawii – 15 punktów 

b) Doświadczenie współpracy z 1 organizacją/instytucją międzynarodową działającą w obszarze 

bezpieczeństwa pożarniczego 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 współpracy z OSP 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 

c) Brak doświadczeń osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w w/w zakresie – odrzucenie 

oferty z przyczyn formalnych 

 

6.7. Znajomość języka rosyjskiego lub j. rumuńskiego przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia: 

a) Biegła znajomość j. rosyjskiego lub j. rumuńskiego (C1/C2) – 5 punktów 

b) Komunikatywna znajomość oraz j. rosyjskiego lub j. rumuńskiego (B1/B2) – 3 punkty 

c) Podstawowa znajomość rosyjskiego lub j. rumuńskiego – 1 punkt 

 

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 podziale na poszczególne komponenty wymienione w pkt. 1.1-1.3. 

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. 

§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 24 maja 2022 roku do godziny 12.00 CET z 

tytułem „Oferta dot. zamówienia FSM-2022-05-04” 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  
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