OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU
I. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia na pełnienie funkcji trenera
lekcji międzykulturowych, nr A48/FAMI/2018 z dnia 03.10.2018 r.
w ramach projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”,
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI
I INTEGRACJI
II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO
Nazwa organizacji: Fundacja Polskie Forum Migracyjne
Adres: ul. Szpitalna 5/14, 00-031 Warszawa
E-mail: kariera@forummigracyjne.org , tel.: 501 425 952
III. KWALIFIKACJE WYMAGANE
1. Biegła znajomość języka polskiego (w przypadku cudzoziemców);
2. Status prawny uprawniający do podjęcia pracy w Polsce bez konieczności
ubiegania się o zezwolenie na pracę (w przypadku cudzoziemców).
3. Minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą;
4. Minimum półroczne doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów dla
dzieci o tematyce różnorodności, międzykulturowości itp.
IV. KWALIFIKACJE POŻĄDANE
1. Wykształcenie wyższe o profilu pedagogika, resocjalizacja, socjologia, psychologia,
praca socjalna lub pokrewne;
2. Doświadczenie w pracy w środowisku pozarządowym.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji trenera lekcji międzykulturowych dla
dzieci w ramach projektu.
Zakres obowiązków:
- współprowadzenie lekcji-warsztatów międzykulturowych dla dzieci i młodzieży w
przedszkolach i szkołach;
- współprowadzenie lekcji odbywa się na podstawie scenariuszy warsztatów
międzykulturowych pod nazwą „Cały świat w naszej klasie”
- współpraca z koordynatorem projektu m.in. przy tworzeniu raportów merytorycznych.
Miejsce świadczenia usług: Warszawa i woj. mazowieckie;
Czas świadczenia usług: praca w niepełnym wymiarze godzin, ma charakter incydentalny,
średnio 3 lekcje w miesiącu, przy czym jedna lekcja trwa 90 minut;
Termin obowiązywania umowy: od października 2018 r. do lutego 2021 r.;
Forma zatrudnienia: na podstawie umowy zlecenia (zapraszamy też osoby
prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą);
Liczba stanowisk: 1.
V. KRYTERIA PRESELEKCJI
Do kolejnego etapu (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną zaproszeni kandydaci/kandydatki,
spełniający kwalifikacje wymagane.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT na rozmowie kwalifikacyjnej
1. cena - 20%
punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem/metodą:
oferta z najniższą ceną - 10 pkt
oferta z ceną zawartą w przedziale pomiędzy najniższą a najwyższą ceną – 5 pkt
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oferta z najwyższą ceną - 0 pkt
2. doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla dzieci i młodzieży - 50%
punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem/metodą:
bardzo duże doświadczenie (powyżej 5 lat) – 10 pkt
średnie doświadczenie (poniżej 5 lat) – 5 pkt
brak doświadczenia – 0 pkt
3. posiadanie umiejętności miękkich, tj. wysokich kompetencji interpersonalnych,
komunikatywność, otwartość i chęć pracy w środowisku międzykulturowym – 30%
punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem/metodą:
bardzo wysokie umiejętności - 10 pkt
średnie umiejętności - 5 pkt
brak umiejętności – 0 pkt
VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT (w tym wykaz wymaganych oświadczeń i
dokumentów)
1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1 );
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
3. Oferta musi być czytelna;
4. Oferta musi zawierać ofertę cenową netto i brutto za godzinę w ramach wskazanego
wymiaru czasu pracy i zakresu obowiązków;
5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.10.2018 r. do godz. 23:59.
- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres kariera@forummigracyjne.org z tytułem
wiadomości „Trener lekcji międzykulturowych” lub
- osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II.
6. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) złożoną po terminie;
2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych;
3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na
podstawie kryteriów wskazanych w punkcie VI.
IX. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Dodatkowych informacji udziela Anna Maciejko
tel. 501 425 952
e-mail: a.maciejko@forummigracyjne.org
X. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia do wysokości 50%
wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą, związanej ze zwiększeniem
zakresu zamówienia (np. zwiększenie liczby jednostek).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także
zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:
1) nie zostanie złożona żadna oferta;
2) zostanie złożona tylko jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu, w przypadku
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jeśli wysłano zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców i nie opublikowano
ogłoszenia o zamówieniu;
3) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia
uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Polskie Forum
Migracyjne do zawarcia umowy.
4. Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
XI. Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane przez
Fundację Polskie Forum Migracyjne w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu
realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych
czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
Załączniki zapytania ofertowego/ogłoszenia o zamówieniu:
1. Formularz ofertowy.

03.10.2018
(data)

..................................................
(podpis osoby prowadzącej procedurę,
działającej w imieniu zamawiającego)
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