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Załącznik nr 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/SIV/FFW/2021 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Opis przedmiotu zamówienia Części 1: pozyskanie potencjalnych pracodawców, którzy poprzez podpisanie 

umowy z Zamawiającym zadeklarują zatrudnienie łącznie do 15 kobiet – uczestniczek projektu SIV, na 

stanowiska, na których wykorzystywane są kompetencje cyfrowe/IT  

W ramach realizacji Części 1 Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące czynności:   

1. Stworzenie i rozwijanie bazy potencjalnych pracodawców; 

2. Nawiązanie współpracy z pracodawcami rekrutującymi na stanowiska wymagające kompetencji 

cyfrowych/IT; 

3. Przedstawienie potencjalnych pracodawców do akceptacji Zamawiającego;  

4. Udział w regularnych spotkaniach z Zamawiającym i  zespołem projektowym w celu omówienia 

postępu prac i statusu prowadzonych rozmów z pracodawcami;  

5. Organizacja i prowadzenie spotkań z potencjalnymi pracodawcami, w tym spotkań trójstronnych z 

udziałem Zamawiającego; 

6. Oczekiwania wobec pracodawców: 

a) pracodawcy określą wymagania wobec kandydatek i kompetencje oczekiwane na stanowiskach 

na jakie prowadzą rekrutacje.  

b) pracodawcy przystępujący do projektu zobowiązani są do zawarcia umowy współpracy z 

Fundacją Fundusz Współpracy.  

7. Kandydatki dla pracodawców (po 2 osoby na jedno stanowisko) zostaną przedstawione przez 

Zamawiającego, ale dopuszcza się proponowanie kandydatek także przez Wykonawcę. Kandydatki 

muszą spełniać kryteria określone w Regulaminie programu dostępnym pod adresem 

https://www.4impact.pl/. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji kandydatek 

przedstawionych przez Wykonawcę;  

8. Wykonawca będzie współpracować z Zamawiającym oraz wyznaczonymi przez Zamawiającego 

specjalistami ds. doradztwa zawodowego/coachingu/HR w celu dopasowania potrzeb pracodawców i 

kandydatek rekomendując jednocześnie zakres szkoleń dla kandydatek na podstawie 

przeprowadzonego przez Wykonawcę testu kompetencji;  

9. Warunki wypłaty wynagrodzenia za pozyskanie miejsc pracy: 
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a) po podpisaniu umowy o pracę między kandydatką a pracodawcą, jeśli kandydatka 

uczestniczyła w szkoleniu prowadzonym przez Wykonawcę. Potwierdzeniem zawartej 

umowy jest oświadczenie pracodawcy;  

b) Po podpisaniu umowy współpracy pomiędzy pracodawcą a Fundacją Fundusz 

Współpracy, jeśli kandydatka zostanie skierowana na szkolenie do innego podmiotu (np. 

w sytuacji, gdy Wykonawca nie będzie posiadać w ofercie wymaganego szkolenia bądź 

gdy oferowane warunki nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego). 

10. Wynagrodzenie będzie wypłacane proporcjonalnie do liczby pozyskanych miejsc pracy. 

11. Warunki zatrudnienia jakie musi zapewnić pracodawca:  

a) zawarcie z kandydatką umowy o pracę na okres minimum 1 miesiąca.  

b) pracodawca zapewni wynagrodzenie odpowiadające przeciętnemu miesięcznemu 

wynagrodzeniu dla branży w firmie/regionie, uwzględniając mające przypaść kandydatce 

stanowisko pracy.  

c) pracodawca zatrudni kandydatkę na stanowisku odpowiadającym kwalifikacjom, które 

posiadała na etapie rekrutacji, oraz które nabyła w związku z udziałem w szkoleniu. 

 

Opis przedmiotu zamówienia Części 2: przeprowadzenie szkoleń online z obszaru kompetencji 

cyfrowych/IT dla 20 kobiet – uczestniczek projektu SIV (w tym 15 kobiet, które znajdą zatrudnienie, o którym 

mowa w części 1 Zamówienia + 5 dodatkowych osób), w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i 

pozyskanych pracodawców.  

W ramach realizacji Części 2 Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące czynności:   

1. Wykonawca wyraża gotowość do przeprowadzenia szkoleń online z kompetencji cyfrowych/IT dla 20 

kobiet w kwocie sumarycznej nie większej niż 100 tys. PLN brutto; 

2. Szkolenia zostaną wskazane przez Zamawiającego lub będą odpowiadać potrzebom kobiet i 

stanowisk na jakie rekrutują pracodawcy; 

3. Obszary tematyczne szkoleń:  

a) szkolenia programistyczne/technologiczne 

b) szkolenia narzędziowe 

c) szkolenia z zarządzania projektami 

4. Termin i zakres szkoleń będzie każdorazowo doprecyzowywany z Wykonawcą w trybie roboczym, 

przy czym szkolenia nie powinny trwać dłużej niż 4 miesiące. Przewiduje się szkolenia grupowe lub 

indywidualne.  

5. Liczba godzin szkoleniowych będzie każdorazowo akceptowana z Zamawiającym. 

6. Wysokość stawki za szkolenie będzie każdorazowo negocjowana z Zamawiającym. 

 

Opis przedmiotu zamówienia Części 3: pozyskanie partnerów, którzy przekażą wsparcie finansowe na rzecz 

rozwoju funduszu 4Impact tj. inwestorów społecznych, których fundusze będą przeznaczone na działania 

umożliwiające kobietom powrót na rynek pracy.  
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W ramach realizacji Części 3 Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące czynności: 

1. Pozyskanie 15 tys. PLN od pracodawców/inwestorów gotowych do wsparcia finansowego Funduszu 

4Impact;  

2. Doprowadzenie do zawarcia umowy darowizny pomiędzy pracodawcą/inwestorem a Fundacją 

Fundusz Współpracy; 

 


