
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

W związku z realizacją projektu „Social Impact Vouchers” (akronim: SIV), Fundacja Fundusz Współpracy 
poszukuje ekspertów ds. pozyskiwania środków prywatnych. 

Social Impact Vouchers to pilotażowy projekt wpierający nieaktywne zawodowo kobiety, które chcą 
powrócić na rynek pracy poprzez rozwijanie swoich kompetencji cyfrowych.  

Jesteśmy częścią międzynarodowej inicjatywy, w ramach której w 8 krajach UE tworzone są fundusze typu 
Social Impact Fund, gromadzące kapitał, by dać wybranym grupom możliwość powrotu na rynek pracy. 

W Polsce, w ramach działań funduszu, oferujemy: 

 rozwój kompetencji cyfrowych; 

 coaching i doradztwo 

Więcej szczegółów: https://www.4impact.pl/  

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie prywatnych środków na rzecz Funduszu 4Impact, którego celem 
jest powrót na rynek pracy nieaktywnych zawodowo kobiet, poprzez podnoszenie ich kompetencji 
cyfrowych. 

1. Usługa polegać będzie na: 

1. Nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z potencjalnymi partnerami Funduszu,  

w szczególności deklarującymi finansowe wsparcie na rzecz Funduszu 4Impact. 

2. Pozyskaniu partnerów, o których mowa powyżej, zakończonym zawarciem umowy 

partnerskiej/darowizny. 

3. Organizacji i prowadzeniu spotkań z potencjalnymi partnerami Funduszu, w tym także 

spotkań trójstronnych z udziałem Fundacji. 

4. Prowadzeniu bazy potencjalnych partnerów Funduszu. 

5. Współpracy z Zamawiającym oraz wskazanymi przez niego ekspertami w celu 

dopasowania oferty Funduszu do oczekiwań partnerów. 

6. Udziale w spotkaniach z Zamawiającym i  zespołem projektowym w celu omówienia 

statusu prowadzonych działań. 

 

2. Termin ukończenia zamówienia: do  28.02.2022. 

 

3. Forma wynagrodzenia: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto, które będzie stanowić 

prowizję (ang. success fee) od kwoty pozyskanej od darczyńców do dnia 28.02.2022. Kwota 

success fee będzie naliczana jak poniżej:  

 10% od kwoty do 100 000 zł 

 25% od kwoty powyżej 100 000 zł 
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4. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 3, stanowi całość wynagrodzenia Zleceniobiorcy  

w związku z realizacją Umowy. Zleceniobiorcy nie przysługują żadne inne roszczenia  

w szczególności zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania. 

 

5. Wszelkie wypracowane dokumenty w postaci m.in rekomendacji, spisanych opinii, notatek, 

podsumowań, powstałe na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia, zwane dalej łącznie 

dokumentami stanowią utwory w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych chyba, że Wykonawca wyraźnie zaznaczy, że taki dokument nie stanowi utworu. 

Jeśli jesteś zainteresowany/a dołączeniem do nowej inicjatywy i chcesz zdobyć doświadczenie  
w tworzeniu innowacyjnego narzędzia wspierającego kobiety w powrocie na rynek pracy, zapraszamy  
do przesłania swojej oferty zawierającej opis doświadczeń w pozyskiwaniu partnerów i środków 
prywatnych oraz CV na adres: wspolpraca.siv@cofund.org.pl do dnia 11.06.2021 r. 

Prosimy o zapoznanie się z treścią Załącznika 1 i dołączenie do CV zapisu: 

Zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych przez Fundację Fundusz 
Współpracy. W przypadku przekazania danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w 
ogłoszeniu wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez Administratora. 
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