
 

 

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU  
 

I. 

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego dotyczącego 

przeprowadzenia kursów języka polskiego dla cudzoziemców nr 02/EDU/FAMI12/KADRY z dnia 10 lutego 2021 r. 

w ramach projektu nr 48/12-2019/FAMI pn. „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI  

I INTEGRACJI. 

Ogłoszenie obejmuje zatrudnienie 2 osób. 
 

II. 

DANE ZAMAWIĄJĄCEGO 

Nazwa organizacji: STOWARZYSZENIE INTEGRACJA EUROPA – WSCHÓD 
Adres: ul. H. Sienkiewicza 78A, 25-551 Kielce 
e-mail: kontakt@siew.org.pl, tel.: +48 796548507 
 

III. 

KWALIFIKACJE WYMAGANE 

1. Studia z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego; 
2. Min. 1 rok doświadczenia w nauczaniu języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców; 

IV.  

KWALIFIKACJE POŻĄDANE 

1. Znajomość min. 1 języka obcego (angielski, rosyjski, ukraiński) 

Przedmiotem zamówienia jest  

PRZEPROWADZENIE KURSÓW JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW: 

- przygotowanie ramowego programu kursów w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem pierwszego kursu; 

- przeprowadzenie kursów języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie od A1 do B2, dla 2 grup językowych – łącznie 

60 godzin kursów językowych (każdy z pojedynczych kursów będzie trwał 60 godzin dydaktycznych i będzie realizowany 

w okresie do 15 tygodni). 

 

Miejsce wykonywania zlecenia: Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców w Kielcach oraz województwo świętokrzyskie  

(w ramach pracy w terenie wg lokalizacji wskazanych i zapewnionych przez Zamawiającego). 

Termin realizacji zamówienia: luty 2021 r. – czerwiec 2021 r. 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (2 osoby) 

V. 

KRYTERIA PRESELEKCJI 

Nie dotyczy. 

VI. 

KRYTERIA OCENY OFERT 

Punkty w kryteriach będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem: 
1. Cena – maks. 15 pkt (C):  
- oferta z najniższą ceną – 15 pkt 
- oferta z cena zawarta w przedziale pomiędzy najniższą a najwyższą – 10 pkt 
- oferta z najwyższą cena – 5 pkt 
 

2. Doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego – maks. 45 pkt (DC) 
- doświadczenie 1 rok powyżej minimum – 15 pkt  
- doświadczenie 3 lat powyżej minimum – 30 pkt  
- doświadczenie 5 lat i więcej powyżej minimum – 45 pkt 
 

 



 

 

Ocenę ostateczną dla poszczególnych ofert stanowić będzie suma punktów (K) przyznanych za poszczególne kryteria 
zgodnie ze wzorem: K= C + D 
 

VII. 

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

(w tym wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów) 

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1); 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim; 
3. Oferta musi być czytelna; 
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.02.2021  r. do godz. 15:00 (czasu polskiego) w formie papierowej 
osobiście w siedzibie STOWARZYSZENIA INTEGRACJA EUROPA – WSCHÓD, ul. H. Sienkiewicza 78A, 25-002 Kielce lub w 
formie elektronicznej na adres: kontakt@siew.org.pl 
5. Do oferty należy dołączyć:   

- CV  lub życiorys 

- kopie dokumentów potwierdzających kompetencje (doświadczenie zawodowe oceniane w ramach kryteriów oceny 

ofert. 
 

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 Magdalena Kalita 

tel. +48 796548508 

e-mail: kontakt@siew.org.pl 

X. 

DODATKOWE INFORMACJE 

1. 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) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i 

zawarcie umowy. 

2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód do zawarcia 

umowy.  

3. Termin związania ofertą: 7 dni od zakończenia terminu składania ofert. 

4. Informujemy, że zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód z 

siedzibą w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78A , 25-551 Kielce na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniami Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 

RODO), w celu dokumentacji przebiegu realizowanego projektu. Pozyskane dane będą mogły być udostępniane w celu 



 

 

monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu wyłącznie podmiotom uprawnionym do 

przeprowadzenia powyższych czynności.  

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, 

ale niezbędne do uzyskania wsparcia w ramach projektu. 

Załączniki zapytania ofertowego/ogłoszenia o zamówieniu: 

1. Wzór formularza ofertowego 

 

  10 lutego 2021 r.                                                                   

....................................                                                                                             .......................................................... 

                (data)                                                                                                                          (podpis osoby prowadzącej procedurę, 

                                                                                                                                                      działającej w imieniu zamawiającego) 

 

 


