ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/konkurs/FAMI/WDK/2015
I. Zapraszamy do złożenia oferty na stanowisko „specjalista ds. rekrutacji nr
1/konkurs/FAMI/WDK/2015 z dnia 7.12.2015 r.
w ramach projektu pt. „W DOBRYM KIERUNKU - Innowacyjne modele integracji dzieci i
młodzieży z grupy OPT” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu
Azylu, Migracji i Integracji i z budżetu państwa.
II. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Fundacja Dobrych Inicjatyw
ul. Sękocińska 10/10
02-313 Warszawa
e-mail: k.janeczek@fdi.org.pl; tel: 881 588 693
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Doświadczenie zawodowe w pracy w organizacjach pozarządowych, w tym
doświadczenie w rekrutacji
2. Znajomość języka rosyjskiego – min. średniozaawansowana
3. Znajomość języka ukraińskiego - min. średniozaawansowana
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem konkursu jest pełnienie funkcji spec. ds. rekrutacji w projekcie w okresie od
stycznia 2016 r. do lipca 2016 r. Główne obowiązki to rekrutacji dzieci i młodzieży na dwie
kolonie, zajęcia sobotnie oraz zajęcia z języka polskiego.
V. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Doświadczenie zawodowe w pracy w organizacjach pozarządowych, w tym
doświadczenie w rekrutacji – 50%
2. Cena – 30%
3. Znajomość języka rosyjskiego – 15%
4. Znajomość języka ukraińskiego – 5 %
VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego;
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
3. Oferta musi być czytelna;
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.12.2015 r. do godz. 16:00 .
- osobiście w biurze projektu: ul. Miedziana 11 lok. 4, 00-835 Warszawa.
- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres k.janeczek@fdi.org.pl
- pocztą tradycyjną (liczy się data wpłynięcia)
5. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) złożoną po terminie;
2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację
zamówienia;
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na
podstawie kryteriów wskazanych w punkcie V.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Dodatkowych informacji udziela Karolina Janeczek
tel. 881 588 693
e-mail: k.janeczek@fdi.org.pl
IX. 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
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 Dobrych Inicjatyw do
zawarcia umowy.
4. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.
X. Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane przez
Fundację Dobrych Inicjatyw 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:
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
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Karolina Janeczek

