
Ogłoszenie o zatrudnieniu_Trener szkoleń

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU 

I.  Zapraszamy do złożenia  oferty  na  realizację  zamówienia  pełnienia  roli
Trenerów szkoleń, nr Z/2021/04 z dnia 25 stycznia 2021 w ramach projektu
pt. „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, w ramach Osi Priorytetowej
IV.  Innowacje  społeczne  i  współpraca  ponadnarodowa,  Działania  4.1
Innowacje  społeczne  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój
2014-2020  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  ze  środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO
Nazwa organizacji: Fundacja Ocalenie
Adres: ul. Krucza 6/14a, 00-538 Warszawa
E-mail: praca@ocalenie.org.pl
III. KWALIFIKACJE WYMAGANE 

1. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, consultingu i mentoringu w języku 
polskim i rosyjskim.

2. Doświadczenie zawodowe i wiedza w zakresie tematyki szkoleń.
3. Biegła znajomość języka rosyjskiego, w mowie i piśmie.
4. Doświadczenie w pracy w środowisku wielokulturowym.

IV. KWALIFIKACJE POŻĄDANE

1. Przynajmniej komunikatywna znajomość innych języków obcych.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie roli Trenera szkoleń w ramach 
projektu.

Zakres obowiązków:
1. Przygotowanie całościowego planu 30-godzinnego szkolenia (24 godziny 

teoretyczne i 6 godzin praktycznych) szkolenia w wymiarze godzinowym 
wskazanym oraz dostosowanie się do podręcznika trenera i zakresu szkolenia 
przygotowanego w ramach projektu

2. Przygotowanie materiałów szkoleniowych poza materiałami dostępnymi w 
podręczniku - w zależności od metodologii prowadzenia konkretnego szkolenia 
(1) prezentacji multimedialnej (2) dodatkowych materiałów dla uczestników, (3) 
innych materiałów na ćwiczenia praktyczne i do samodzielnej pracy.

3. Przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w języku polskim lub angielskim dla 
grupy około 15-20 uczestników, w wymiarze wskazanym przez Fundację na 
podstawie grafika szkoleń – na przestrzeni tygodnia lub w wekeendy

4. Przygotowanie informacji zwrotnej mającej na celu sfinalizowanie programu 
szkoleń na kolejne edycje

5. Raportowanie i sprawozdawczość

Miejsce świadczenia usług: Warszawa, 
Czas świadczenia usług: zgodnie z planem szkoleń ustalonym dla danego cyklu – 
dni robocze oraz soboty i niedziele – każde z 5 szkoleń to 24h szkolenia teoretycznego i
6 godzin szkolenia praktycznego poza salą szkoleniową – łącznie 30h na jedno 
szkolenie, planowane jest 3 cykle po 5 szkoleń lub 15 szkoleń w innych zestawach w 
zależności od preferencji i zapotrzebowania uczestników
Inne aspekty organizacyjne szkoleń: Fundacja zapewnia sprzęt do prowadzenia 
szkoleń (projektor, komputer, ekran projektowy., komputery), inne potrzeby do 
ustalenia z Fundacją, w ramach szkolenia Fundacja zapewni 2 przerwy kawowe i jedną 
przerwę na lunch. 
Termin obowiązywania umowy: maj 2021 – grudzień 2021 (grafiki konkretnych 
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szkoleń do ustalenia na późniejszym etapie)

Jednostką szkoleń jest godzina zegarowa.
V. KRYTERIA PRESELEKCJI

1. Do kolejnego etapu zostaną zaproszeni kandydaci, którzy posiadają wymagane 
kwalifikacje. 

VI. KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert 
spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie III w 
oparciu o poniższe kryteria:

1. Oferta cenowa za 1 godzinę brutto – 60% 
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 85
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena 
wynosi 60. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

2. Doświadczenie Oferenta w prowadzeniu szkoleń - 40%.
Punkty za powyższe kryterium zostaną obliczone na podstawie wzoru:
• Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie z zakresu szkolenia 
cudzoziemców  (rozumianego jako prowadzenie minimum 5 szkoleń) lub w zakresie 
przedmiotowym szkolenia w ciągu ostatnich 3 lat – otrzyma 20 pkt.
• Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie z zakresu szkolenia 
cudzoziemców (rozumianego jako prowadzenie minimum 3 szkoleń) lub w zakresie 
przedmiotowym szkolenia w ciągu ostatnich 3 lat – otrzyma 10 pkt.
• Jeżeli oferent nie posiada udokumentowanego doświadczenia z zakresu szkolenia 
cudzoziemców (rozumianego jako prowadzenie 2 szkoleń i mniej) lub w zakresie 
przedmiotowym szkolenia w ciągu ostatnich 3 lat – otrzyma 0 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać doświadczenie w Wykazie doświadczenia 
Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym część Formularza ofertowego.

Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych 
kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według 
następującego wzoru: 
P = C+D

gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej;
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z 
kryteriów.
VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT (w tym wykaz wymaganych oświadczeń 
i dokumentów)
1. Jako ofertę należy złożyć swoje CV i list motywacyjny.
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2. Oferta może być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim.
3. Oferta musi zawierać ofertę cenową netto za godzinę w ramach wskazanego 
wymiaru czasu pracy i zakresu obowiązków – jako jednostkę podajemy jedną godzinę 
zegarową szkolenia w wymiarze 30 godzin.
4. Oferta powinna zawierać znajomość języków obcych i inne informacje związane z 
dyspozycyjnością lub możliwym zakresem pracy.
5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 lutego 2021.

- osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II.
-  pocztą  elektroniczną  na  adres  praca@ocalenie.org.pl z  tytułem
wiadomości: Rekrutacja: Trener szkoleń

6.  W  aplikacji  prosimy  zawrzeć  klauzulę:  Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO).
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU 
OFERTY
Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie uzyskanej liczy punktów.

IX. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

Dodatkowych informacji udziela: 
Katarzyna Kubińska
email: katarzyna.kubinska@ocalenie.org.pl
X. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania,
a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w  przypadku, gdy nie
zostanie złożona żadna oferta;

2. Niniejsze ogłoszenie  nie stanowi zobowiązania Fundacji  Ocalenie do zawarcia
umowy. 

XI. Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane przez
Fundację  Ocalenie  w  celu  monitoringu,  sprawozdawczości  i  audytu  realizowanego
projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności
lub ich przedstawicielom zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO).

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

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

                                                                      działającej w imieniu
zamawiającego)
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FORMULARZ OFERTOWY
Dane Zamawiającego

Nazwa organizacji: Fundacja Ocalenie
Adres: ul. Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa
NIP: 118170203
E-mail: praca@ocalenie.org.pl

Dane Wykonawcy
Imię i nazwisko/Nazwa:
Adres: 
E-mail: 
tel.: 

I.  Nazwa  i  nr  zamówienia: Trener  szkoleń,  nr  Z/2021/04  z  dnia  21
stycznia  2021  w  ramach  projektu  pt.  „Szansa  –  nowe  możliwości  dla
dorosłych”,  w  ramach  Osi  Priorytetowej  IV.  Innowacje  społeczne  i
współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu
Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014-2020  współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące
realizacji  przedmiotu  zamówienia  przedstawione  w  zapytaniu
ofertowym/ogłoszeniu o zamówieniu:

Zakres obowiązków prowadzącego szkolenia:
 Przygotowanie  całościowego  planu  30-godzinnego  szkolenia  (24

godziny teoretyczne i 6 godzin praktycznych) szkolenia w wymiarze
godzinowym  wskazanym  oraz  dostosowanie  się  do  podręcznika
trenera i zakresu szkolenia przygotowanego w ramach projektu

 Przygotowanie  materiałów  szkoleniowych  poza  materiałami
dostępnymi  w  podręczniku  -  w  zależności  od  metodologii
prowadzenia  konkretnego  szkolenia  (1)  prezentacji  multimedialnej
(2) dodatkowych materiałów dla uczestników, (3) innych materiałów
na ćwiczenia praktyczne i do samodzielnej pracy.

 Przeprowadzenie  szkolenia  stacjonarnego  w  języku  polskim  lub
angielskim  dla  grupy  około  15-20  uczestników,  w  wymiarze
wskazanym  przez  Fundację  na  podstawie  grafika  szkoleń  –  na
przestrzeni tygodnia lub w wekeendy
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 Przygotowanie  informacji  zwrotnej  mającej  na  celu  sfinalizowanie
programu szkoleń na kolejne edycje

 Raportowanie i sprawozdawczość

IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Szkolenie w wymiarze 30

godzin zegarowych
Cena netto za
godzinę (zł)1

Języki
prowadzenia

szkolenia
Szkolenie nr 1: Wiedza o kulturze 
Polski
Szkolenie nr 2: Nie taki diabeł 
straszny, czyli instytucje w Polsce
Szkolenie nr 3: Podstawy 
poszukiwania pracy w Polsce

Szkolenie nr 4: Pracuję w Polsce

Szkolenie nr 5: Finansowe ABC

V. Inne informacje na temat dostępności i dyspozycyjności:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

VI. Wykaz doświadczenia w prowadzeniu szkoleń:
Szczegóły szkolenia Data Organizacja/

Instytucja

VII.  Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych
osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji
zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679 z dnia 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 (RODO).

VIII. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego 
integralną część oferty:

1. …..
2. ….  

1 Proszę podać cenę brutto za godzinę szkolenia i umieścić ją w polu odpowiadającym 
tematyce szkolenia, którą może Pan/Pani prowadzić i potwierdza, że posiada odpowiednią
wiedzę, umiejętności i doświadczenie.
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