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Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS

Bezpieczna przystań
Projekt „Jestem w Polsce. Program integracji cudzoziemców spoza UE w województwie
łódzkim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU
I. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia: zatrudnienie
prawnika/radcy prawnego dla cudzoziemców , Nr 1 z dnia 24.02.2020.,
w ramach projektu pt. „„Jestem w Polsce. Program integracji cudzoziemców spoza UE w
województwie łódzkim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI
II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO
Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS
Adres: Legionów 19 lok 18; 91-069
E-mail: ethnos.lodz @gmail.com, tel.:+48 512055481
III. KWALIFIKACJE WYMAGANE (ich niespełnienie oznacza odrzucenie oferty)
1. Ukończone studia wyższe magisterskie prawnicze
2. minimum 2 –letnie doświadczenie w pracy jako prawnik/radca prawny
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie
przedstawionego aktualnego CV, z którego jednoznacznie wynikać będzie posiadanie
wymaganych kwalifikacji.
IV. KWALIFIKACJE POŻĄDANE (ich spełnienie stanowić będzie dodatkowy atut
oferty na etapie oceny lub preselekcji)
1. posiadane doświadczenie w pracy z cudzoziemcami, udzielanie porad prawnych
cudzoziemcom.
Przedmiotem zamówienia jest stanowisko
Wymiar czasu pracy – 32 godz./miesiąc
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie .
Termin obowiązywania umowy: 15.03.2020 – 30.09.2022
Miejsce świadczenia pracy: Zgierz, Łódź, Radomsko, Pabianice
Liczba stanowisk: 1
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- udzielanie porad w każdej z wymienionych miejscowości 2 razy/m-c po 4 godziny;
- dokumentowanie poradnictwa - kodowane karty porady;
- przygotowanie pism, odpowiedzi, analiza dokumentów.
V. KRYTERIA PRESELEKCJI (w postępowaniu dwuetapowym beneficjent określa
wg jakich kryteriów sporządzi listę kandydatów, których zaprosi do dalszego etapu)
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Do kolejnego etapu rekrutacji ( rozmowa kwalifikacyjna) zostaną zaproszeni kandydaci,
którzy posiadają wymagane kwalifikacje
VI. KRYTERIA OCENY OFERT (w tym kryteria oceny podczas rozmowy
kwalifikacyjnej, jeżeli dotyczy)
1. cena - 50 %
punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem/metodą:
1) oferta z najniższą ceną – 10 pkt
2) oferta z ceną zawartą w przedziale pomiędzy najniższą a najwyższa ceną – 5 pkt.
3) oferta z najwyższą ceną -0 pkt.
2. doświadczenie zawodowe w zakresie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców – 50%
1) doświadczenie 2 lata i więcej – 10 pkt.
2) doświadczenie od 1 – 2 lat – 5 pkt
3) brak doświadczenia – mniej niż 1 rok – 0 pkt.
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. Do oferty należy dołączyć: CV, list motywacyjny, kserokopie potwierdzające
wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.03.2020 do godz. 12.00.
- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres ethnos.lodz@gmail.com
5. 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*;
5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację
zamówienia*;
6. 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.
Przewiduje się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa będzie dotyczyła
zakresu obowiązków na stanowisku prawnika/radcy prawnego
IX. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Dodatkowych informacji udziela Maria Nowacka
tel. +48 512055481
e-mail: nowacka.maria@yahoo.pl
X. DODATKOWE INFORMACJE
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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) zostanie złożona tylko jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu, w
przypadku jeśli wysłano zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców i nie
opublikowano ogłoszenia o zamówieniu;
3) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia
uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia SpołecznoKulturalnego ETHNOS do zawarcia umowy.
3. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, zwane dalej „RODO”), informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych Stowarzyszenie SpołecznoKulturalne ETHNOS z siedzibą: 91-069 Łódź, ul. Legionów 19 lok. 18
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
ETHNOS jest Pani Maria Nowacka, kontakt: ethnos.lodz@gmail.com, tel. +48
512055481
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr 2 z dnia
25.10.2019r., w ramach projektu pt. „„Jestem w Polsce. Program integracji
cudzoziemców spoza UE w województwie łódzkim”
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017
r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO:
- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16
RODO
- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
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przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Załączniki zapytania ofertowego/ogłoszenia o zamówieniu.
1. Załącznik 1 Formularz Oferty
24.02.2020
.............................................
(data)

Maria Nowacka
(podpis osoby prowadzącej procedurę,
działającej w imieniu zamawiającego)
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Załącznik nr 1
Formularz ofertowy Wykonawcy
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa :
……………………………………………………………………..………………….….
Adres
……………………………………………………………………..………………………
Adres poczty elektronicznej:
……………………………………..…………………………….…
Numer Telefonu:…………………………………………………...…
………………...…….
Numer NIP (jeżeli dotyczy) :
……………………………………..…………………….…………
Numer Regon (jeżeli dotyczy):
…………………………………..………………………………..
Dane Zamawiającego:
Nazwa : Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS
……………………………………………………………………..………………….….
Adres Ul. Legionów 19 lok 18; 91-069 Łódź
Adres poczty elektronicznej:
ethnos.lodz@gmail.com……………………………………..…………………………….…
Numer Telefonu: +48 512055481
Numer NIP 7251986261
Numer Regon 100591038
KRS 0000313932
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1. Oświadczam, że wyrażam wolę wykonania usługi polegającej na pracy w charakterze
prawnika/radcy prawnego dla cudzoziemców , za łączną kwotę :
.................................................... zł netto
.................................................... zł brutto brutto ( z kosztami pracodawcy) za godzinę
zegarową .
(słownie złotych: .............................................................................................................. brutto
brutto ).
2. Pracę jestem gotów/gotowa wykonywać począwszy od 10 marca 2020r. do 30 września
2022r.
3. Pracę jestem gotów/gotowa wykonywać w miejscowościach ……………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
4. Oświadczam, że pracę będę świadczył/a w oparciu o umowę zlecenie w wymiarze 32
godz/miesiąc i będę ją potwierdzał/a dokumentami przygotowanymi przez Zamawiającego
5. W ramach obowiązków określonych umową będę:
1) ……………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………..
4) ……………………………………..
6. Akceptuję warunki wykonania zamówienia wynikające z zaproszenia do składania ofert.
W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w formie pisemnej
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
7. Do oferty załączam:
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
Dane kontaktowe wykonawcy:
1. Adres
- …………………………………
2. Faks
- ………………………………….
3. E-mail
- ………………………………….
4. NIP
- ………………………………….

............................................
(data)

.......................................................................
(podpis Wykonawcy)
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Podpisując niniejszą ofertą oświadczam jednocześnie:
1.
Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z
wymaganiami ustawowymi.
2.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
3.
Posiadamy uprawnienia do wykonywania czynności objętych niniejszym zapytaniem
oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w niniejszym
zapytaniu ofertowym.
4.
Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi
w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne
do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę do niego uwag.
5.
Oświadczam, że zobowiązuje się, w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia
umowy z Zamawiającym w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6.
Oświadczam, że cena oferty uwzględnia zakres usługi zgodny z warunkami podanymi
w formularzu zapytania ofertowego i zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym
wykonaniem przedmiotu zamówienia.
7.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z
niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego
zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru).

…………………………………………………………
Data i podpis osoby upoważnionej
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