Protokół z prac Komisji Przetargowej Fundacji Solidarności Międzynarodowej do przeprowadzenia procedury
przetargowej na wybór ukraińskiego eksperta ds. rozwoju potencjału instytucjonalnego w obszarze orientacji
zawodowej.

Znak sprawy: FSM-2022-06-08

Warszawa, 2022-06-29

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ FUNDACJI SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ
DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY PRZETARGOWEJ w trybie Zapytania Ofertowego:

na wybór ukraińskiego eksperta ds. rozwoju potencjału instytucjonalnego w obszarze edukacji
zawodowej. Zamówienie jest realizowane w ramach programu EU4Skills na rzecz rozwoju
szkolnictwa zawodowego na Ukrainie.
OCENA OFERT
Komisja Przetargowa w składzie:
1. Przewodniczący Komisji – Adam Sauer
2. Członek Komisji – Michał Kubisz
3. Członek Komisji – Lubomir Kramar

1. W dniu 29 czerwca 2022 roku o godzinie 10:30 za pośrednictwem kodowanej łączności
teleinformatycznej (MS Teams), odbyła się niejawna część posiedzenia Komisji Przetargowej w
zakresie oceny ofert, które wpłynęły w terminie i zostały automatycznie otwarte (odszyfrowane) o
godz. 10.05, co zostało opisane w informacji z otwarcia ofert.
2. Ocenie została poddane oferta następującego wykonawcy:
Nazwa oferenta

Cena brutto/ dzień
190 eur

Ganna Novosad (private entrepreneur,
Tax number 3308107507; Kyiv)

Cena za sto dni
19 000 eur

3. 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 nie podlegającej odrzuceniu.

4. 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, a oferent spełnił minimalne kryteria wymagane przez
Zamawiającego opisane w pkt.5 Zapytania Ofertowego (Request for Service).
4. 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:
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Oferent Prywatny przedsiębiorca Ganna Novosad
Kryteria oceny
Kryterium 1 – doświadczenie w zarządzaniu strategicznym polityk publicznych
i/lub tworzeniu legislacji w obszarze edukacji na Ukrainie / experience in
strategic public policy management and /or drafting legislation in the area of
education in Ukraine
Kryterium 2 – doświadczenie we współpracy z różnymi podmiotami
ukraińskiego systemu edukacji / experience in co-operating with various
stakeholders of Ukrainian educational system
Kryterium 3 – robocza znajomość j. polskiego (working knowledge of Polish)

4

Kryterium 4 – Cena / price

lp
1

2

punkty
20/20

15/15

5/5
50/50

Łącznie punktów / Total number of points

100/100

Oferta realizacji zamówienia złożona przez Prywatnego przedsiębiorcę Gannę Novosad, zam. w
Kijowie, Ukraina, nr identyfikacji podatkowej w Ukrainie 3308107507 została uznana za
najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.
Podpisy:

Adam Sauer

1. Przewodniczący Komisji – Adam Sauer Adam Sauer (29.06.2022 14:02 GMT+2)
2. Członek Komisji – Michał Kubisz
3. Członek Komisji – Lubomir Kramar
Lubomir Kramar
Michal Kubisz (29.06.2022 16:15 GMT+2)

Lubomir Kramar (30.06.2022 09:06 GMT+2)
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