
 

 

 

 

Stefkowa, 16.08.2018  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CIS.261.06.2018 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Olszanica 

Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica 

Stefkowa 64 

38-722 Olszanica 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1.  KOD CPV-80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego  

 

2.  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Specjalisty reintegracji społecznej-  

Informatyka prowadzącego zajęcia komputerowe w projekcie „Nowe szanse- 

lepsza przyszłość”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja 

społeczna,  działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym.  

Zakres projektu obejmuje szeroko pojętą reintegrację społeczną i zawodową 48 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Olszanica, 

będących uczestnikami Centrum Integracji Społecznej. 

3. Główny zakres czynności specjalisty Informatyka prowadzącego zajęcia 

komputerowe obejmuje: 

1. Prowadzenie zajęć grupowych dla uczestników CIS z zakresu: 

a. Efektywnego posługiwania się komputerem: nabycie lub rozwój umiejętności 

komputerowych  

b. Bezpieczeństwa w zakresie użytkowania komputera. 

c. Wykorzystywania komputera w celu poszukiwania pracy. 

d. Nabycia umiejętności pisania na komputerze pism, podań, wypełnienia dokumentów 

e. Zakładania i bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej i innych kanałów 

informacyjnych 

f. Bezpieczeństwa w sieci. 

2. Nadzorowanie sprawności sprzętu komputerowego oraz czuwanie nad jego 

prawidłowym działaniem i użytkowaniem.  

3. Ocena „na wejście” i „na wyjście”  Uczestnika, adekwatna do zaplanowanego obszaru 

pracy. 

4. Odpowiedzialność za przyrost wiedzy i umiejętności Uczestników w zakresie 

prowadzonego obszaru wsparcia. 

5. Prowadzenie dziennika zajęć grupy oraz innej dokumentacji z zakresu reintegracji 

społecznej wskazanej przez Kierownika CIS lub Koordynatora Projektu 

 

 

 



 

 

 

 

4. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają łącznie następujące 

warunki: 

-  posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne  

-  posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć komputerowych 

- posiadają co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć 

komputerowych, warsztatów informatycznych (lub co najmniej 100 

przeprowadzonych godzin zajęć/ warsztatów komputerowych 

 

5. Forma zatrudnienia:  

Umowa zlecenie – Ogólna ilość godzin grupowych - 360 godz.  

Uszczegółowienie:  

 Prowadzenie: 

-  zajęć grupowych organizowanych w 3 grupach średnio 8 osobowych,  w częstotliwości 3 

godz. tygodniowo (1 godz. tygodniowo dla  grupy). Średnio 12 godz. miesięcznie. 

Ogółem 360 godz. (72 godz. w 2018r., 144 godz. w 2019, 144 godz. w 2020 r.,)  

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od września 2018 r. do 31.12.2020 r. 

 

IV. OKRES GWARANCJI:  nie dotyczy 

 

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 

Wymagane dokumenty z dopiskiem  

„ Dotyczy naboru na wolne stanowisko – Informatyka prowadzącego zajęcia 

komputerowe w Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica w Stefkowej” 

 należy składać osobiście  lub przesłać drogą pocztową na adres  : 

 

Urząd Gminy Olszanica,  

Olszanica 81,  

38-722 Olszanica  

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 05.09.2018 r. o godz. 14.30  

decyduje data wpływu  do Urzędu Gminy w Olszanicy. 

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Olszanicy  po  wyżej określonym terminie 

nie będą rozpoznawane i zostaną zwrócone zainteresowanym. 

 

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 

Kryterium Formalne: 

Kandydat na Specjalistę reintegracji społecznej –informatyk prowadzący zajęcia 

komputerowe posiada: 

-  wykształcenie wyższe pedagogiczne. 

-  kwalifikacje do prowadzenia zajęć komputerowe 



 

 

 

 

- co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć komputerowych, 

warsztatów informatycznych (lub co najmniej 100 przeprowadzonych godzin zajęć/ 

warsztatów komputerowych 

 

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia w/w warunki na podstawie analizy złożonej 

oferty wraz z załącznikami. 

Osoby, które spełnią kryterium formalne, zostaną zaproszone do udziału w rozmowie 

kwalifikacyjnej. 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej oferent zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub 

mailową. 

 

Kryterium merytoryczne: 

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie kryteria formalne, poddani zostaną ocenie 

merytorycznej. 

Zamawiający dokona oceny merytorycznej kandydata na podstawie analizy złożonej oferty 

wraz z załącznikami oraz na podstawie odbytej rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert : 

 

1. Cena brutto: 40 %.  

2. Doświadczenie: 60 % 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 

największą ilość punktów obliczonych wg wzoru:  

 

  P = OPc + OPd  gdzie:  

P – całkowita liczba punktów; 

OPc – ocena punktowa za kryterium „Cena ofertowa” 

OPd - ocena punktowa za kryterium „Doświadczenie”. 

 

3. Sposób obliczenia ceny OPc: 

 

 
 

4. W kryterium „Doświadczenie” ocenie podlega doświadczenie osoby w pracy 

związanej z prowadzeniem zajęć komputerowych. 

 

Dla oferty osoby posiadającej najdłuższe (największa ilość godzin) doświadczenie w pracy 

związanej z prowadzeniem zajęć komputerowych. = 60 pkt.;  

dla oferty drugiej w kolejności co do jakości doświadczenia =  50 pkt,  

dla oferty trzeciej w kolejności co do jakości doświadczenia = 40 pkt.  

dla oferty czwartej i kolejnych co do jakości doświadczenia =30 pkt. 



 

 

 

 

Kandydaci, którzy przejdą ocenę merytoryczną zostaną zawiadomieni o wynikach naboru     

w formie elektronicznej na wskazany w CV adres e-mail, nie później niż w terminie 10 dni 

roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.  

 

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru 

będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Olszanica 

 

VII.  WARUNKI PŁATNOŚCI: 

Comiesięczna wypłata na podstawie przedłożonego Rachunku do umowy zlecenia oraz 

zatwierdzonego Protokołu odbioru usługi wraz z Kartą czasu pracy wraz z Ewidencją czasu 

pracy. 

 

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do zapytania ofertowego 

(jako załącznik nr 1).  

2. Oferta powinna:  

a) zawierać pełną nazwę oferenta,  

b) być sporządzona w języku polskim,  

c) w ofercie prosimy o podanie ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Dokumenty wchodzące jako załączniki w skład oferty (kserokopie dokumentów 

potwierdzających wykształcenie, kserokopie dokumentów potwierdzających 

doświadczenie) powinny być przedstawione w formie kopii poświadczonych przez 

Oferenta za zgodność z oryginałem 
4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

5. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.  

 

IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:  

Marcin Marcinkowski- Kierownik CIS Gminy Olszanica w Stefkowej – tel. 607038042 

Alicja Gruza-koordynator projektu „Nowe szanse- lepsza przyszłość”- tel. 536327997 

 

X. POZOSTAŁE INFORMACJE: 

Wymagane dokumenty  
1. wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1),  

2. CV zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2, 

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, 

5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów rekrutacji (wg wzoru będącego zał. nr 3), 

6. Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym (wg wzoru będącego zał. nr 4), 

7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (wg 

wzoru będącego zał. nr 5) 

 

 

XI. ZAŁĄCZNIKI 



 

 

 

 

Załącznik nr 1: wzór formularz ofertowy,  

Załącznik nr 2:  wzór CV   

Załącznik nr 3: wzór oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych    

                          osobowych do celów rekrutacji 

Załącznik nr 4: wzór oświadczenia o zaangażowaniu zawodowym  

Załącznik nr 5: wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z   

                         Zamawiającym 

 

 

 

 

 


