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Zapytanie ofertowe  

w ramach projektu „Nic o nas bez nas” 

UDA.POKL.07.02.01-04-182/10-00 

z dnia 02.11.2011 roku. 

Szanowni Państwo, 

 

Z uwagi na chęć wypełnienia wymogów zasady konkurencyjności oraz równego traktowania 

Wykonawców w ramach realizacji projektu pt.: „Nic o nas bez nas” realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” 

zapraszamy do składania ofert na stanowiska członków panelu ekspertów (3 osób): 

 

Słownik zamówień CPV 

KOD CPV:  

79419000-4 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji 

 

 

Oficjalna nazwa i adres zamawiającego  

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

ul. Garbary 2 

85-229 Bydgoszcz 

Biuro Projektu „Nic o nas bez nas” 

Tel. 52 567-00-49 

Fax: 52 567-00-89  

e-mail: malgorzata.dysarz@byd.pl 

 

 

 

Przedmiot zamówienia 

 

I szczegółowy opis zamówienia: 

 

Zatrudnienie członków panelu ekspertów (3 osób) ramach projektu pt: „Nic o nas bez 

nas” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII 

„Promocja integracji społecznej”, o wartości: 1 300 591zł, realizowany w okresie od 01 

listopad 2011r. do 31 grudnia 2013r., na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. 

Celem projektu jest wzrost inicjatyw wykorzystujących ideę mentoringu i oddolnej 

partycypacji. 

 

Organ kolegialny będzie się składał z 5 osób: eksperta międzynarodowego (przedstawiciela 

fundacji Estońskiej), 2 pracowników WSG oraz 2 specjalistów regionalnych. 

Eksperci będą odpowiedzialni za: 

1. sprecyzowanie kryteriów wyboru kandydatów na mentorów; 

2. podsumowanie przeprowadzonych działań; 

3. przeanalizowanie wspólnie z mentorami rezultatów działań w celu opracowania 

ścieżek rozwoju osobistego i stworzenia wstępnej wersji produktu finalnego; 
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4. opracowanie strategii wdrażania produktu, która zostanie złożona do oceny IP; 

5. opracowanie wersji produktu finalnego przygotowanej do ewaluacji zewnętrznej; 

6. opracowanie ostatecznej wersji produktu finalnego i złożenie do walidacji przez IP. 

 

II Szczegółowe wymagania dotyczące członków panelu ekspertów (3 osób) obejmujące 

m.in.: 

 

Wymagania wobec 1 eksperta: 

1. doświadczenie w zakresie kształcenia mentorów i wdrażania idei mentoringu w 

krajach UE; 

2. doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej; 

3. doświadczenie w realizowaniu międzynarodowych przedsięwzięć projektowych 

finansowanych/ współfinansowanych z zakresu EFS, współpraca z polskimi 

partnerami w realizacji projektów; 

4. doświadczenie w zakresie współpracy socjalnej z młodzieżą zagrożoną 

wykluczeniem społecznym lub wykluczoną społecznie; 

5. prowadzenie przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie upowszechniania idei 

mentoringu; 

6. zdolność do zapewnienia beneficjentom projektu Nic o nas bez na, bezpłatnego 

noclegu i udziału w przygotowanych przez siebie szkoleniach podczas wizyty 

studyjnej; 

7. dyspozycyjność umożliwiająca współpracę z członkami zespołu projektowego. 

 

Wymagania wobec 2 eksperta: 

1. wykształcenie wyższe – magisterskie w zakresie pedagogiki; 

2. co najmniej 20 letnie doświadczenie w zakresie pracy z młodzieżą zagrożoną 

wykluczeniem społecznym oraz wykluczoną społecznie, w tym co najmniej 5 latnie 

na stanowisku kierowniczym; 

3. doświadczenie w zakresie pracy z osobami dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem 

społecznym oraz wykluczonymi społecznie, doświadczenie w roli mediatora; 

4. doświadczenie w pracy w sektorze pozarządowym; 

5. aktywna współpraca z zakładami karnymi – w tym posiadanie kwalifikacji do 

prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy; 

6. doświadczenie w pracy w projektach unijnych na rzecz osób zagrożonych 

wykluczeniem i wykluczonych społecznie; 

7. dyspozycyjność umożliwiająca współpracę z członkami zespołu projektowego. 

 

Wymagania wobec 3 eksperta: 

1. wykształcenie co najmniej średnie; 

2. co najmniej 20 letnie doświadczenie w zakresie pracy z młodzieżą zagrożoną 

wykluczeniem społecznym oraz wykluczoną społecznie; 

3. doświadczenie w zakresie patologii społecznej, funkcjonowania świetlic 

środowiskowych i programów profilaktycznych; 

4. doświadczenie w roli mediatora; 

5. doświadczenie w pracy w sektorze pozarządowym, w tym pełnienie funkcji 

zarządczej; 

6. aktywna współpraca z zakładami karnymi – w tym posiadanie kwalifikacji do 

prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy; 

7. dyspozycyjność umożliwiająca współpracę z członkami zespołu projektowego. 
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Kryteria wyboru 

 

1. Cena – 75% 

2. Doświadczenie w zakresie pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym 

oraz wykluczoną społecznie – 15% 

3. Wykształcenie – 5% 

4. Doświadczenie w pracy w sektorze pozarządowym – 5% 

 

 

 

Kryteria oceny / waga kryterium 

Ocena każdej ze złożonych ofert dokonywana będzie przez powołaną do tego celu komisję 

ds. przeprowadzenia zapytania ofertowego, w której składzie 5 osób: kierownik projektu, 

specjalista ds. rozliczeń, przedstawiciel Działu Projektów, koordynator ds. upowszechniania i 

włączania, dyrektor Działu Personalnego. Każdy z oceniających przy ocenie każdej z wag 

będzie miał do dyspozycji 100 pkt. Istnieje możliwość składania ofert częściowych. 

 

Sposób złożenia oferty: 

Oferty należy składać drogą pocztową lub osobiście. W celu potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do ofert swojego CV, z 

którego będzie jasno wynikało, że spełnia przedmiotowe warunki. O przyjęciu oferty decyduje 

data wpływu do Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Oferty należy składać w zamkniętej 

kopercie. Na kopercie znajdować powinien się dopisek: „Biuro Projektu: Nic o nas bez nas”- 

„Nie otwierać”. 

 

Termin i miejsce składania oferty: 

Oferty prosimy dostarczyć do dnia 15.11.2011r. na adres: WSG w Bydgoszczy, Biuro Projektu 

„Nic o nas bez nas”, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. 

 

Załączniki: 

Wzór formularza ofertowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin realizacji zamówienia  

 

01.11.2011 r. – 31.12.2013 r. 

 



 

 

 

  Człowiek – najlepsza inwestycja! 

4 

Projekt: Nic o nas bez nas jest współfinansowany  

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Wszelkich informacji odnośnie zapytania udzielają: 

 

Kierownik Projektu 

mgr Małgorzata Dysarz 

tel. 52 567 00 49 

e-mail: malgorzata.dysarz@byd.pl 
 

 

Koordynator ds. Upowszechniania i Włączania 

mgr Inga Katlewska 

tel. 52 567 00 28 

e-mail: inga.katlewska@byd.pl 

 

 

…………………...…………………………… 

         Podpis zamawiającego – Kierownika Projektu 

 

     ………..……………………………………… 

  Podpis zamawiającego – Koordynator ds. Upowszechniania i Włączania  
 

mailto:malgorzata.dysarz@byd.pl

