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1.  Zapraszamy] do złożenia oferty na  realizację zamówienia  pracownik  na  stanowisko

Specjalista/ka ds. współpracy instytucjonalnej   nr  02 z dnia  21.07.2020 r
w ramach  projektu  pt. „#AKTYWATOR WLKP -Wsparcie  integracji  migrantów w województwie

wielkopolskim  ",

finansowanego  ze  środków  Unii  Europej.skiej w  ramach  FUNDUSZU  AZYLU,  MIGRACJl  1

11.  DANE  ZAMAWIĄJĄCEGO

Nazwa  organizacji:  Fundacja  Centrum  Badań  Migracyjnych

Adres:  ul. Turniowa  16,  60-116  Poznań

E-mail:izą_cz@migrant,poznan.pl_

111.  KWALIFIKACJE  WYMAGANE  (ich niespełnienie oznacza  odrzucenie oferty,  należy  unikać

warunków ograniczających  konkurencję) 2

1.  Doświadczenie w  prowadzeniu   współpracy z jednostkami  samorządowymi,  minimum  1  rok

2.  Doświadczenie w  koordynacj.i  projektów dotyczących  migracji,  cudzoziemców w  Polsce,

minimum  2  lata

3.  Znaj.omość specyfiki  pracy  punktu  wsparcia/  informacyjnego  dla  cudzoziemców,  doświadczenie,

minimum  1  rok

4. Wcześniejsza,  minimum  roczna, współpraca  z organizacją/ami  pozarządowymi

5. Wykształcenie wyższe

lv.  KWALIFIKACJE  POŻĄDANE  (ich  spełnienie  stanowić  będzie  dodatkowy atut oferty  na  etapie

oceny  lub  preselekcji)

1.     Znaj.omośćjęzyków obcych

2.     Umiejętnośćaplikowania  ofundusze na  działalność  NGO

Przedmiotem zamówienia  jest   praca w oparciu o umowę zlecenie na stanowisku

ds. współpracy instytucjonalnej"  .

OBOWIĄZKl:

•       nawiązywanie,  utrzymywanie  i  rozwijanie współpracy instytucj.onalnej

•      weryfikowanie  pod względem  merytorycznym  realizowanych  prac,

•      zwoływanie spotkań  roboczych zespołu projektowego,

•      wsparcie merytoryczne pracowników zatrudnionych  na  potrzeby projektu,

„Specjalista/ka

•       współpraca    z    osobami    zatrudnionymi,    wolontariuszami    oraz    innymi    osobami    z    którymi  )

podejmowane są działania  w  ramach  Projektu,
•       reprezentowanie   Migrant   lnfo   Point   na   spotkaniach   z   przedstawicielami   różnych   instytucji,

konferencjach, debatach, spotkaniach strategicznych dotyczących tematu cudzoziemców,
•       informowanie   Zarządu   Fundacji   o   nieprawidłowościach   związanych   z   pracą   MIP,   a   także   o

wszelkich  sytuacjach  mogących  mieć istotny wpływ na  dalszy jego  przebieg.

Praca w oparciu o  umowę zlecenie,  w wymiarze  70 h  miesięcznie,  w okresie od   sierpnia  2020  roku

do  września  2022  roku.

V.  KRYTERIA  PRESELEKCJl  (w  postępowaniu  dwuetapowym  beneficjent określa  wg

sporządzi  listę  kandydatów, rosi do dalszego  etapu)
jakich  kryteriów

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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NIE  DOTYCZY

Vl.  KRYTERIA  OCENY  OFERT

1.     Kwalifikacje  90°/o

Punkty w kryterium  będą  przyznawane zgodnie z  poniższym  sposobem:
Kwalifikacje wymienione w  punkcie  111  (1-5) -przyznawane  po  18  punktów za  każdą  z

wymienionych  kwalif.Lkacji jeśli  są  spełnione  przez  kandydata/kę.  Maksymalnie  można  uzyskać 90

punktów.
2.     Cenal0%

Punkty w kryterium  będą  przyznawane zgodnie z poniższym sposobem:

W kryterium  cena oferta  zawierająca  najniższą cenę otrzyma  maksymalną  ilość punktów,  przy

założeniu, że  1%=1pkt, tj.10 pkt, pozostałym ofertom  przyznane zostaną punkty wyliczone wg

poniższego wzoru:
Cnn

Cn  =      ------------- x   10

Cnb

8dzie:
Cn    -wartość punktowa w kryterium  cena

Cnn -najniższa cena ofertowa
Cnb -cena  badanej oferty

Vll.  TERMIN 1  SPOSÓB  SKŁADANIA OFERT (w tym  wykaz wymaganych oświadczeń  i aJZJTe~nigw

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 terminie3 do dnia  28.07.2020 do godz.12.00.
-pocztą elektroniczną na adres iz_acz@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  niespełn.iającego kwalifikacji wymaganych;

3)  niezgodną z treścią zapytcinia ofertowego;

4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami  pisarskimi lub rachunkowymi;

5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówi5nia.

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

Vlll.  lNFORMACJE  DOTYCZĄCE  WYBORU  OFERTY/OPIS  SPOSOBU  WYBORU  OFERTY

Rekrutacyjną   (Prezeskę

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

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

Oferta   naj.korzystniejsza   zostanie  wybrana   przez  dwuosobową   Komisję

rłu`..

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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X.  DODATKOWE  INFORMACJE

1. Zamawiaj.ący zastrzega sobie prawo do unieważnienia  prowadzonego zapytania, a także zastrzega

sobie  możliwość  niedokonania  wyboru  w  przypadku, gdy:

1)  nie  zostanie złoż.ona  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  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.

(data )    FU:r:juar:,:nwTT\B:gań MTnraiyjnych

KRS: 0000549583

(podpis osoby prowadzącej  procedurę,
działaj.ącej w imieniu  zamawiającego)

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

Wvk:onFiwC;N.
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