”BEZPIECZNA PRZYSTAŃ”
OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU
I. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na udzielaniu informacji
telefonicznej na temat spraw prowadzonych w Oddziale do Spraw Legalizacji Pobytu
Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr BL-I.2600.114.2020
z dnia 1 października 2020 r. w ramach projektu nr 6/10-2019/OG-FAMI pt. „ Remont i
modernizacja budynku na potrzeby obsługi obywateli państw trzecich i pracodawców
ich zatrudniających ”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI
II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO
Nazwa organizacji: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Adres: ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk
E-mail: bl@gdansk.uw.gov.pl , tel.:58 30 77 545
III. KWALIFIKACJE WYMAGANE
1. znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, dodatkowym atutem
będzie znajomość języka rosyjskiego;
2. wykształcenie minimum średnie;
3. podstawowa znajomość obsługi komputera (Office).
IV. KWALIFIKACJE POŻĄDANE (ich spełnienie stanowić będzie dodatkowy atut oferty na
etapie oceny lub preselekcji)
1. znajomość języka polskiego,
2. mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
3. odporność na stres związany z obsługą klienta obcojęzycznego,
4. zdolność do efektywnego działania pod presją czasu,
5. otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów,
6. umiejętność organizacji pracy własnej,
7. odpowiedzialność i rzetelność,
8. dobra dykcja,
9. chęć do nauki.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzielaniu informacji telefonicznej na
temat spraw prowadzonych w Oddziale do spraw Legalizacji Pobytu Cudzoziemców
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
Forma świadczenia usługi – umowa zlecenie na okres do dnia 31 sierpnia 2021 r.
Kwota jaką zamierza przeznaczyć Urząd na pokrycie miesięcznych kosztów świadczenia
usługi wynosi 3.500 zł brutto.
Ogłoszenie dotyczy zatrudnienia 1 osoby.
Miejsce świadczenia usługi: budynek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy
ul. Okopowej 21/27 od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Oddziału ds. Legalizacji
Pobytu Cudzoziemców, w przypadku przeprowadzki miejscem świadczenia usługi będzie
budynek przy ul. Chmielnej 74/76 w Gdańsku.
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Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:45-15:45
10:00-18:00
7:45-15:45
7:45-15:45
7:45-15:45

V. KRYTERIA PRESELEKCJI (w postępowaniu dwuetapowym beneficjent określa wg jakich
kryteriów sporządzi listę kandydatów, których zaprosi do dalszego etapu)
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium: CENĄ.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała wszystkie
elementy wskazane w niniejszym Ogłoszeniu, będzie spełniała wszystkie warunki
Zamawiającego oraz będzie zawierała najkorzystniejszą cenę.
Zamawiający wybierze max. 4 najkorzystniejsze oferty i tych Wykonawców zaprosi na
rozmowę kwalifikacyjną.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT (w tym kryteria oceny podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
jeżeli dotyczy)
1. Cena 90 %
punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem/metodą:
cena najniższa
liczba punktów = ---------------------- X 90
cena badana
2. Rozmowa kwalifikacyjna 10 %
Punkty w kryterium: rozmowa kwalifikacyjna będą przyznawane przez komisję, która będzie
przeprowadzała rozmowę kwalifikacyjną. Znajomość języka polskiego oraz angielskiego w
stopniu komunikatywnym otrzyma po 4 pkt w sumie będzie można uzyskać 8 pkt .
Za znajomość języka rosyjskiego w stopniu komunikatywnym będzie można uzyskać 2 pkt.
Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła znajomości języka polskiego, angielskiego oraz
ewentualnie rosyjskiego.
VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT (w tym wykaz wymaganych oświadczeń i
dokumentów)
1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1 );
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
3. Oferta musi być czytelna;
4. Do oferty należy dołączyć:
1) Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego/rosyjskiego
5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 października 2020 r.
- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres karolina.golinska@gdansk.uw.gov.pl
6. 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;
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
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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
sprawdzenia znajomości języka polskiego, angielskiego oraz ewentualnie rosyjskiego.
IX. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Dodatkowych informacji udziela:
Karolina Golińska
tel. 58 30 77 388
e-mail: karolina.golinska@gdansk.uw.gov.pl
Karolina Grzędzicka
tel. 58 30 77 388
e-mail: karolina.grzedzicka@gdansk.uw.gov.pl
X. DODATKOWE INFORMACJE
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) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia
uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania dla Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku do zawarcia umowy.
3. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.
XI. Załączniki zapytania ogłoszenia o zamówieniu:
1. Formularz oferty.
2.Klauzula informacyjna
Gdańsk, dnia 1 października 2020 r.

Alina Reiter
Dyrektor Biura Logistyki
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