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OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU  
 

I. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia pełnienia roli lektora/lektorki 
języka polskiego jako obcego nr Z/02/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 roku w ramach projektu 
pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu 
Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. 
 

II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO 

Nazwa organizacji: Fundacja Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” 

Adres: ul. Mikołaja Kopernika 17, 00 – 359 Warszawa 

E-mail: sekretariat@linguaemundi.pl, tel.: 22 654 22 18 
 

III. KWALIFIKACJE WYMAGANE  

1. Stopień magistra filologii polskiej lub neofilologii, 
2. Min. 2 letnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 

  
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie 
przedstawionego aktualnego CV z którego jednoznacznie wynikać będzie posiadanie 
wymaganych kwalifikacji. 

 

IV. KWALIFIKACJE POŻĄDANE 
 
1. Doświadczenie w pracy z grup wielokulturową, 
2. Znajomość pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego jako obcego. 
 

Przedmiotem zamówienia jest: 
 
Pełnienie roli lektora/lektorki języka polskiego jako obcego w kursach języka polskiego 
ogólnego w ramach projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego 
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa w od 1 do 2 grupach 
językowych, gdzie każda grupa realizuje 120 godz. dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 
45 min.). 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby stanowisk, w 
przypadku większej liczby kandydatów z maksymalna liczbą punktów.  

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przydzielenia lektorowi realizacji zajęć w 
większej niż określona w opisie przedmiotu zamówienia liczbie grup, w zależności 
od harmonogramu realizowanych zajęć, wynikającego z preferencji uczestników 
kursu.  

 Projekt realizowany jest w okresie od marca 2018 roku do końca lutego 2021 roku.  

 Uczestnikami zajęć będą cudzoziemcy spełniający warunki przynależności do 
grupy docelowej projektu, gdzie zdecydowana większość to osoby dorosłe.  

 Przewidywana częstotliwość zajęć dla większości grup to 2 razy w tygodniu po 2 
godziny lekcyjne, jednak dopuszcza się zmianę częstotliwości zajęć. 

 Zajęcia prowadzone będą w godz. 7.00 – 21.00. 

 Zajęcia w grupach prowadzone będą na poziomach od A0 do C1.  
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 Liczebność grup nie powinna przekraczać 10 osób.  

 Terminy zajęć będą uzależnione od preferencji uczestników kursu.  

 Zamówienie realizowane będzie na terenie Warszawy. 
 
Zakres obowiązków: 

 prowadzenie zajęć z języka polskiego jako obcego, 
 systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji z prowadzonych zajęć w 

oparciu o wzory przekazane przez koordynatora kursów oraz metodyka kursów, 
 przygotowanie i uczestnictwo w wyjściach kulturalnych, 
 pomoc przy organizacji imprez i wydarzeń projektowych np. Wieczory Narodów, 

wieczory z polską kinematografią, 
 współpraca z koordynatorem kursów i metodykiem kursów przy działaniach, w 

które zaangażowani są beneficjenci projektu. 
 

Termin obowiązywania umowy: sierpień 2020 – luty 2021 

Liczba stanowisk: 1 

V. KRYTERIA PRESELEKCJI  

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

VI. KRYTERIA OCENY OFERT  

1. cena 50 % 
punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem/metodą: 
oferta z najniższą ceną  - 10 pkt 
oferta z ceną zawartą w przedziale pomiędzy najniższą a najwyższą ceną - 5 pkt 
oferta z najwyższą ceną - 0 pkt 
  
2. poziom znajomości metodyki nauczania języka polskiego jako obcego w różnych 
grupach językowych 40 % 
punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem/metodą: 
bardzo dobra znajomość - 10 pkt 
średnia znajomość - 5 pkt 
brak znajomości lub słaba znajomość - 0 pkt 
 
3. poziom znajomości pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego jako obcego 10 % 
bardzo dobra znajomość - 10 pkt 
średnia znajomość - 5 pkt 
brak znajomości lub słaba znajomość - 0 pkt 
 
Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła doświadczenia w nauczaniu języka polskiego 
jako obcego, znajomości metodyki nauczania języka polskiego, znajomości  
i wykorzystywania pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego jako obcego oraz 
merytorycznych aspektów realizacji projektu. 

VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT  

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1); 
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2. Do oferty należy załączyć aktualne CV, z którego wynikać będzie spełnienie 
wymaganych kwalifikacji; 
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim; 
4. Oferta musi być czytelna; 
5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 roku do godz. 23.30 . 

- osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II. 
- pocztą elektroniczną na adres a.sajkowski@linguaemundi.pl 

5. Zamawiający odrzuci ofertę: 
1) złożoną po terminie; 
2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych; 
3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego; 

6. Kandydaci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY 

Wybór ofert/oferty zostanie dokonany na podstawie uzyskanej liczby punktów 
określonych w pkt. VI ogłoszenia. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta lub 
zostaną wybrane oferty, która/które otrzyma/otrzymają najwyższą liczbę punktów. 

IX. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU 

Dodatkowych informacji udziela Adam Sajkowski – koordynator projektu, 
tel. 22 654 22 18 
e-mail: a.sajkowski@linguaemundi.pl 

 

X. DODATKOWE INFORMACJE 
 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia do wysokości 
50% wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą, związanej ze zwiększeniem 
zakresu zamówienia (np. zwiększenie liczby jednostek).  
2. 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. 

3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Nauki Języków Obcych 
Linguae Mundi do zawarcia umowy.  
4. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert. 
 

XI. Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi wypełniając obowiązki informacyjne 

towarzyszące zbieraniu danych osobowych określone w art. 13 rozporządzenia 

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) Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r. zwane dalej 

rozporządzeniem, w załączeniu podaje Pani/Panu Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu 

danych osobowych.  
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Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane przez 

Fundację Nauki Języków Obcych Linguae Mundi w celu monitoringu, sprawozdawczości i 

audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia 

powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). 

1. Administratorem jest Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi ul. Ludwika 

Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa. 

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 

3.Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail 

a.sajkowski@linguaemundi.pl, pod adresem www.linguaemundi.pl, telefonicznie pod 

numerem 22 654 22 18 lub pisemnie na adres siedziby Fundacji Nauki Języków Obcych 

Linguae Mundi. 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f 

rozporządzenia. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą, podmioty którym administrator powierzy 

przetwarzanie danych osobowych. 

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wykonywania usługi lub zgodny z 

obowiązującą administratora kategorią archiwalną. 

7. Osoba, od której zbierane są jej dane osobowe ma prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 

2) sprostowania swoich danych osobowych; 

3) usunięcia swoich danych osobowych; 

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 

6) przenoszenia swoich danych osobowych; 

7) wniesienia w swoim imieniu skargi do organu nadzorczego. 

8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie zgody, - 

cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych można dokonać w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, wykonywanie umowy lub wymóg 

ustawowy. 

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy lub świadczenia usługi 

szkoleń językowych. 

11. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu 

systemów informatycznych oraz chronione będą zgodnie z wymogami rozporządzenia. 

12. Dane osobowe nie będą: 

1) profilowane; 

2) przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 
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Załączniki zapytania ofertowego/ogłoszenia o zamówieniu: 
1. Formularz ofertowy, 

 
 

 
 
 
       06 sierpnia 2020 roku                                                               Adam Sajkowski 
                (data)                                                              (podpis osoby prowadzącej procedurę, 

 działającej w imieniu zamawiającego) 

 


