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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

I. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Prowadzenie konwersacji 
z języka polskiego dla kandydatów na repatriantów” nr 5/13-2020/FAMI-OZ-2 z dnia 
6 września 2021 r. w ramach projektu pt. „Powrót do domu”, finansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji oraz 
Budżetu Państwa. 

II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Vox Humana 
Adres: ul. Puławska 24b lok. 16, 02-512 Warszawa 
telefon 501 022 598 e-mail: agata_marek@o2.pl  

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Uczestnik postępowania prowadzi szkołę językową albo jest osobą fizyczną 
bądź przedsiębiorcą (w tym także osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową 
działalność gospodarczą). 

2. Uczestnik korzysta z pełni praw publicznych (złożenie oferty rozumiane jest 
jako oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych). 

3. Uczestnik postępowania posiada doświadczenie przynajmniej roku w 
nauczaniu języka polskiego jako obcego (weryfikowane na podstawie 
złożonego CV lub innego dokumentu wraz z ofertą) 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zdalnych konwersacji z języka polskiego jako 

obcego dla osób o pochodzeniu polskim, będących kandydatami na repatriantów. 
 

Uczestnikami zajęć będą osoby narodowości polskiej, nie posiadające 
obywatelstwa polskiego ani obywatelstwa Unii Europejskiej, zamieszkałe głównie 
na terenie Kazachstanu. Należy oczekiwać, że ponieważ statystycznie ponad 90% 
repatriantów pochodzi z Kazachstanu, może się stamtąd rekrutować nawet 100% 
uczestników projektu.  
 
Wsparcie będzie udzielane wyłącznie osobom, wobec których będzie możliwe 
udokumentowanie perspektywy pobytu w Polsce w celu repatriacji, (osoby 
legitymujące się przyrzeczeniem wydania wizy krajowej w celu repatriacji lub 
decyzją o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu repatriacji, tzw. 
promesa, co będzie weryfikowane przed przystąpieniem danej osoby do projektu) – 
oraz osobom, które zamierzają przybyć do Polski wraz z kandydatem na 
repatrianta. 
 
Część oczekujących na przyjazd do Polski ma już konkretne plany zawodowe lub 
zamierza podjąć studia wyższe; te osoby potrzebują konwersacji w celu ćwiczenia 
sprawności i płynności językowej, poszerzenia słownictwa z określonych dziedzin, 
np. związanych z ich zawodem, poznania potocznie używanych zwrotów 
i związków frazeologicznych oraz właściwego użycia form i zwrotów stosownie do 
sytuacji. Kluczowe są: osłuchanie się z językiem, łatwość wypowiedzi, naturalność, 
szybkość reakcji i automatyzm komunikacji. Swoboda uczestnictwa w rozmowie 
wzmacnia wiarę w siebie, a to sprzyja nawiązaniu kontaktów z członkami nowej 
dla przybysza społeczności i ułatwia adaptację do zmienionych warunków życia. 
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Metoda działania: prowadzenie konwersacji z języka polskiego poprzez platformę do 

komunikacji zdalnej udostępnionej przez zamawiającego, w małych grupach (1-8 

osób); według planu zajęć uzgodnionego następnie z zamawiającym. 
 

Uczestnicy: uczestnicy konwersacji zostaną zrekrutowani przez personel 

zamawiającego. 
 

Zasoby rzeczowe: materiały szkoleniowe będące w dyspozycji uczestnika 

postępowania. 
 

Miejsce: zajęcia zdalne. 
 

Czas: konwersacje powinny zostać zrealizowane do 30 czerwca 2022 r. z możliwością 

przedłużenia realizacji do 31 grudnia 2022 roku. 
 

Wymiar zatrudnienia:  

• liczba godzin do uzgodnienia z zamawiającym – zamawiający nie gwarantuje 

zlecenia przeprowadzenia minimalnej ani maksymalnej liczby godzin zajęć; 

• uczestnicy proszeni są o wskazanie w formularzu ofertowym ceny brutto za 

pojedynczą godzinę lekcyjną, którą są gotowi zrealizować; 

• konwersacje mogą być zrealizowane przez jedną lub więcej osób spełniających 

warunki udziału w postępowaniu. 

 

Uczestnik postępowania musi dysponować własnym sprzętem komputerowym, 

z systemem operacyjnym umożliwiającym obsługę platformy do komunikacji zdalnej 

(np. WhatsApp, Skype, Zoom). 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERTY 

Cena – 100% (cena brutto za oferowaną godzinę) 

VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego zamieszczonego na stronie 
internetowej (jeden wzór ogólny dla wszystkich ofert); 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim; 
3. Oferta musi być czytelna; 
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 września 2021 r. do godz. 23.59. 

- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres grzegorz.assbury@interia.pl.  
5. Zamawiający odrzuci ofertę: 

1) złożoną po terminie; 
2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu; 
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 
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oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY 

Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na 
podstawie kryteriów wskazanych w punkcie V.  

VIII. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU 

Dodatkowych informacji udziela Agata Marek 
tel. 501 022 598 
e-mail: agata_marek@o2.pl  

IX. DODATKOWE INFORMACJE 
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, związanej ze 
zwiększeniem zakresu zamówienia (np. zwiększenie liczby jednostek, okresu realizacji).  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia, 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 
uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy. 

3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Vox Humana do 
zawarcia umowy.  
4. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert. 
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X. Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane przez 
Stowarzyszenie Vox Humana w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu 
realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia 
powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Załączniki ogłoszenia o zamówieniu: 
 
1. Formularz ofertowy – dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Vox Humana, 
wspólny dla wszystkich postępowań prowadzonych w ramach projektów Funduszu Azylu 
Migracji i Integracji naboru 13/2020. 

 
 
 
6 września 2021 r., Agata Marek, Prezes Stowarzyszenia Vox Humana 

 


