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OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU 
 

I. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego wykonywania 
zadań koordynatora wolontariatu nr 1/2020/FAMI z dnia 22.08.2019 r. w ramach projektu 
pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie 
podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, 
MIGRACJI I INTEGRACJI.  
 

II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO 

Nazwa organizacji: Fundacja Dialog 
Adres: ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok 
E-mail: biuro@mentoring.pl  
Tel 85 742 40 41 

 

III. KWALIFIKACJE WYMAGANE (ich niespełnienie oznacza odrzucenie oferty) 

1. wykształcenie humanistyczne 
2. doświadczenie w zakresie działań wolontarystycznych oraz zarządzania 

zasobami ludzkimi 
 

Spełnianie wymaganych kwalifikacji będzie weryfikowane na podstawie danych zawartych 
w formularzu ofertowym i innych dokumentów załączonych do formularza ofertowego 

IV. KWALIFIKACJE POŻĄDANE (ich spełnienie stanowić będzie dodatkowy atut oferty na 
etapie oceny lub preselekcji) 
 
Nie dotyczy 

V. Opis przedmiotu zamówienia  
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywania zadań koordynatora wolontariatu.  
2. W ramach zamówienia do zadań koordynatora wolontariatu będą należały: 

➢ organizacja pracy wolontariuszy,  
➢ szkolenie wolontariuszy,  
➢ współpraca z rodzicami dzieci cudzoziemskich,  
➢ rekrutacja i szkolenie asystentów do udziału w akcji „Czym Chata Bogata – 

obiad nie tylko polski”  
➢ promocja działania „Czym Chata Bogata – obiad nie tylko polski”  
➢ rekrutacja rodzin zainteresowanych wzięciem udziału w wydarzeniu 

3. Koordynator wolontariatu będzie wykonywał swoje zadania od września 2019 r. 
do czerwca 2020 roku.  

4. Terminy kursów zostaną ustalone w oparciu o możliwości czasowe i preferencje 
uczestników kursu.  

5. Szczegóły dotyczące zatrudnienia: zatrudnienie na umowę zlecenie, w wymiarze 
minimum 40 godz. w miesiącu.   

6. Miejsce świadczenia usług: w Białymstoku przy ul. ks. Abramowicza 1 oraz na 
terenie województwa podlaskiego w miejscu pracy wolonatariuszy. 

VI. KRYTERIA PRESELEKCJI (w postępowaniu dwuetapowym beneficjent określa wg 
jakich kryteriów sporządzi listę kandydatów, których zaprosi do dalszego etapu) 
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Nie dotyczy, postępowanie jednoetapowe.  

VII. KRYTERIA OCENY OFERT (w tym kryteria oceny podczas rozmowy kwalifikacyjnej, 
jeżeli dotyczy)  

1. Cena 50 %  
Punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem/wzorem: 

            Kc = Cn/Co x 50 pkt.  

gdzie: Cn – najniższa zaproponowana cena brutto za miesiąc wykonywania zadań 
koordynatora wolontariatu (przy założeniu 40 godz. pracy w miesiącu)  
Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie za miesiąc wykonywania zadań 
koordynatora wolontariatu (przy założeniu 40 godz. pracy w miesiącu)  
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium 

3. ukończone szkolenie z zakresu współpracy z wolontariuszami 10%  
Punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem: 

• Brak ukończonego kursu – 0 pkt.  

• Ukończony kurs – 10 pkt.  
4. doświadczenie w pracy z cudzoziemcami 40%  

Punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem:  

• brak – 0 punktów  

• poniżej roku doświadczenia – 10 punktów  

• od 1 roku do 2 lat doświadczenia – 20 punktów  

• powyżej 2 lat i do 4 lat doświadczenia – 30 punktów  

• powyżej 5 lat doświadczenia – 40 punktów 
Maksymalna liczba punktów za to kryterium: 40.  
 

Kryteria będą weryfikowane na podstawie danych podanych w formularzu ofertowym.  

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. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.08.2019 r. do godz. 17:00 

- osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II. 
- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres mkruhlej@fundacjadialog.pl. 

5. 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; 
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. 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY 
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Oferty najkorzystniejsze zostaną wybrane spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na 
podstawie kryteriów wskazanych w punkcie VII.  

IX. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU 

Dodatkowych informacji udziela Marcin Kruhlej, tel. 505 965 634 
e-mail: mkruhlej@gmail.com 

 

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 godzin kursu*.  
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 Dialog do zawarcia 
umowy.  
4. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert. 
 

XI. Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane przez 
Fundację Dialog 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.). 
 
Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne z przekazaniem danych 
osobowych do Fundacji Dialog. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Dialog, 
z siedzibą w Białymstoku, ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok.  
 
Podanie danych osobowych w przesłanej ofercie jest dobrowolne, lecz konieczne do 
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe 
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie 
dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania oferty. 
 
Dane osobowe będą przechowywane po zakończeniu procesu rekrutacji przez kolejne 5 lat 
w celu umożliwienia kontroli przez COPE oraz inne jednostki nadzorujące realizację 
projektu. 
 

Załączniki zapytania ofertowego/ogłoszenia o zamówieniu: 
1. Formularz ofertowy. 
2. Oświadczenie o braku powiązań. 

 

 
...........................................                                                 .................................................. 
                (data)                                                              (podpis osoby prowadzącej procedurę, 

 działającej w imieniu zamawiającego) 

 


