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1. Zapraszamył do złożenia  oferty na  realizację zamówienia  pracownik na  stanowisko

Konsultant/ka w Migrant info Point (MIP)   nr  01 z dnia  21.07.2020 r

w ramach  proj.ektu  pt. „#AKTYWATOR WLKP -Wsparcie  integracji  migrantów w województwie

wielkopolskim  ",

finansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  FUNDUSZU  AZYLU,  MIGRACJl  1  lNTEG

11.  DANE  ZAMAWIĄJĄCEGO

Nazwa  organizacji:  Fundacja  Centrum  Badań  Migracyj.nych

Adres:  ul. Turniowa  16,  60-116  Poznań

E-mail:  izacz@migrant.poznan.pl

iii.KWALiFiK;icJEWVMAGANE(ich~~n~~iespełnienTeoznaczaodrzu~=Te~~oigftrn~Ś~lt~ż7T;Tri

warunków ograniczających  konkurencję) 2

1.     Bardzo dobra,  potwierdzona  certyfikatem  (np.  CAE  lub adekwatnym) znajomość j.ęzyka

angielskiego w  mowie  i  piśmie.

2.      Doświadczenie w obsłudze  migrantów  i  udzielaniu  konsultacj.i  cudzoziemcom  nt.  spraw

formalno-prawnych dot.  pobytu,  zatrudnienia,  minimum  6  miesięcy.

3.     Wcześniejsza,  minimum  roczna, współpraca  z organizacj.ą/ami  pozarządowymi.

4.     Znajomośćj.ęzyka  arabskiego,  minimum  na  poziomie  podstawowym.

lv.  KWALIFIKACJE  POZĄDANE  (ich  spełnienie  stanowić  będzie  dodatkowy atut oferty  na  eta

oceny  lub  preselekcji)

1.      Umiejętnośćaplikowania  ofundusze  na  działalność  NGO

Przedmiotem zamówienia

jest   praca  w oparciu o  umowę  zlecenie  na  stanowisku   ,,Konsultant/ka w Migrant info  Point  (MIP)"

OBOWIĄZKl:

•       pracawbiurze  MIPwgodzinachdziałania  biura

•       obsługa  migrantów i  udzielanie  konsultacj.iw  ramach  MIP

•      wypełnianie wnioskówo pobyt i innych dokumentów

•      tłumaczenia

•       promocjadziałań  Migrantlnfo  pointi  poINT

•      współpraca  z zespołem  Migrant  lnfo  pointi  poINT

Praca w oparciu o  umowę  zlecenie,  w wymiarze 90h  miesięcznie, cztery dni w tygodniu,  w

siedzibie  MIP mieszczącego się w  punkcie  POINT w Poznaniu,  na  ul.  Półwiejskiej  17/27.

Praca  zlecona  w okresie od   sierpnia  2020 roku do września  2022  roku.

V.  KRYTERIA  PRESELEKCJl  (w  postępowaniu  dwuetapowym  beneficjent określa  wg jakich  kryteriów

sporządzi  listę  kandydatów,  których zaprosi do dalszego etapu)

/

E=

NIE  DOTYCZY

ł Zapytanie  ofertowe opublikowane zgodnie z zasadami  określonymi  w  Podręczniku  dla  Beneficjenta.

2  Wypełnić  w   przypadku   żądania   określonego   warunku,   np.   wykształcenie,   kwalifikacje,   doświadczenie,   lub

posiadane uprawnienia  itp.
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Vl.  KRYTERIA  OCENY  OFERT

1.      Kwalifikacje  80°/o

Punkty w kryterium  będą  przyznawane zgodnie z poniższym sposobem:
Kwalifikacje wymienione w punkcie  111  (1-4) -przyznawane  po  20 punktów za  każdą z

wymienionych  kwalifikacji jeśli są spełnione  przez  kandydata/kę.  Maksymalnie  można  uzyskać 80

punktów.
2.     Cena20°/o

Punkty w kryterium  będą  przyznawane zgodnie z  poniższym  sposobem:
W kryterium  cena ofe-renta  zawierająca  najniższą cenę otrzyma  maksymalną  ilość punktów,  przy

założeniu,  że  1%=1pkt, tj.  20  pkt,  pozostałym ofertom  przyznane zostaną  punkty wyliczone wg

poniższego wzoru:
Cnn

Cn  =      -------------  x   20

Cnb

8dzie:
Cn    -wartość punktowa w kryterium  cena

Cnn -naj.niższa cena ofertowa
Cnb -cena  badanei. oferty

TERMINISPOSÓBSKŁADANIAOIFIERT(wtymwykazwymaganychoś~:WiadczeńidT6=kJmTrrtŃj

1. Ofertę  należy złożyć wg wzoru formularza  ofertowego  (zał.  nr 1)

2. Oferta  musi  być sporządzona  w j.ęzyku  polskim;

3.  Oferta  musi  być czytelna;

4. Ofertę  należy złożyć w terminie3 do  dnia  28.07.2020 do godz.12.00.
-pocztą elektroniczną  na  adres izacz@migrant.poznan.pl

-oferta  musi zawierać wypełniony formularz ofertowy,  CV  i  list motywacyjny

5. Zamawiający odrzuci ofertę:

1) złożoną po terminie;

2) złożoną  przez wykonawcę  niespełniającego kwalifikacji wymciganych;

3)  niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi  omyłkami  piscirskimi  lub rachunkowymi;

5) jeżeli cena oferty przekracza  kwotę,  którą zamawicijący przeznaczył na  realizację zamówienia.

6.  Wykonawcy  ponoszą  wszelkie  koszty  własne  związane  z  przygotowaniem   i  złożeniem  oferty,
niezależnie od wyniku  postępowania.

VIll.  lNFORMACJE  DOTYCZĄCE  WYBORU  OFERTY/OPIS  SPOSOBU  WYBORU  OFERTY

Oferta   naj.korzystniejsza   zostanie  wybrana   przez   dwuosobową   Komisję   Rekrutacyjną   (Prezeskę

Zarządu   oraz   Członkinię   Zarządu   /   osobę   zaangażowaną   merytorycznie   w   realizację   projektu)

spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,  na  podstawie  kryteriów wskazanych w punkcie Vl.

`,

________J

3  Termin  na  złożenie  oferty  wynosi  nie  mniej  niż  5  dni  kalendarzowych  liczonych  od  dnia  następnego  od  dnia

umieszczenia   ogłoszenia   zawierającego   zapytanie   ofertowe   na   stronie   internetowej   lub   przesłania   zapytania

ofertowego do  potencjalnych  wykonawców i  kończy się z upływem  dnia  ostatniego,  więc otwarcie ofert powinno
nastąpić po  upływie 5  dni  a  więc  najwcześniej  6  dnia  (szczegóły  liczenia  terminów patrz  rozdział 6  Podręcznika  dla

beneficjenta).
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lx.  DODATKOWE  INFORMACJE

Dodatkowych  informacji  udziela  Prezeska  Fundacji:  lzabela  Czerniejewska

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   uniemożliwiaj.ącą

udzielenie zamówienia  i  zawarcie  umowy.

2.  Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania  Fundacji Centrum  Badań  Migracyjnych do

zawarcia  umowy.

3. Termin  związania  ofertą:  3  dni od  zakończenia  terminu  składania  ofert4.

Załączniki zapytania  ofertowego/ogłoszenia  o zamówieniu:

1. formularz ofertowy

21.07.2020  r.

(dffiuu:.&fjuarnc}:nwtt:"T(`,[3::':iR`ir.'mcyjnych

KF{S:  U00ęjj43Ł.83

3

(podpis osoby pr-owadzącej procedurę,
działającej. w imieniu  zamawiaj.ącego)

4  Przekroczenie terminu  związania  ofertą skutkuje jedynie możliwością  odmowy  podpisania  umowy ze strony

WvkonaNC;N.


