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Załącznik nr 2 ZAPYTANIE OFERTOWE 
Nr 

02/BZP/SIV/FFW/2022 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Opis przedmiotu zamówienia Części 1: Pozyskanie pracodawcy/pracodawców, którzy zatrudnią 7 

kandydatek będących uczestniczkami programu work.Her (https://workher.pl/) na stanowiskach, na których  

wykorzystywane są  kompetencje cyfrowe.1 

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

1. Nawiązanie współpracy z pracodawcami rekrutującymi aktualnie na stanowiska wykorzystujące 

kompetencje cyfrowe; poznanie oczekiwań i wymagań pracodawców wobec kandydatów. 

Zamawiający zastrzega prawo do akceptacji pozyskanych pracodawców. 

2. Współtworzenie bazy potencjalnych pracodawców wraz z jej aktualizowaniem.  

3. Match – making – ocena zgodności profili kompetencji kandydatek i oczekiwań potencjalnych 

pracodawców, której celem jest także wskazanie obszaru wsparcia coachingu cyfrowego. Potencjalni 

pracodawcy oraz obszar wsparcia coachingowego zostanie uwzględniony w karcie kandydatki 

opisanej w Części 2 zamówienia.  

4. Przekazanie potencjalnym pracodawcom min. 2 profili kandydatek spełniających wymagania  

i posiadających oczekiwane kompetencje na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja. 

5. Organizacja spotkań rekrutacyjnych pracodawców i kandydatek oraz bieżące podsumowanie etapów 

rekrutacji z pracodawcami.  

6. Doprowadzenie do podpisania umowy o pracę bądź umowy zlecenie między wybranymi kandydatkami 

a pracodawcami na okres min. 1 miesiąca. Pracodawca ma zapewnić wynagrodzenie nie niższe niż 

płaca minimalna na rok 2022. Potwierdzeniem będzie oświadczenie mailowe ze strony pracodawcy 

oraz kandydatki przekazane Zamawiającemu.  

 

Opis przedmiotu zamówienia Części 2: Przeprowadzenie rekrutacji kandydatek do programu work.Her dla 

pracodawców pozyskanych w ramach 1 części Zamówienia  

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

1. Weryfikacja i zaproponowanie ewentualnych modyfikacji formularza rekrutacyjnego online 

przygotowanego przez Zamawiającego będącego narzędziem dla Wykonawcy do prowadzenia  

procesu rekrutacji. 

2. Wykonawca zaprezentuje minimum 14 kandydatek zgodnie z wymaganiami na konkretne stanowiska 

u pracodawców pozyskanych w ramach Części 1 Zamówienia, z czego 7 z nich pozyska zatrudnienie. 

Kandydatki muszą znaleźć się w bazie kandydatek poprzez wypełnienie formularza dostępnego na 

stronie: https://workher.pl/dla-kandydatek/ 

                                                           
1 Kompetencje cyfrowe rozumiane jako korzystanie z narzędzi do pracy online, cyfrowych narzędzi biurowych, programów 
graficznych, praca w zespole rozproszonym, obsługa social media, korzystanie z programów CRM. 
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3. Opracowanie karty kandydatki, będącej podsumowaniem jej doświadczenia i mocnych stron, na 

podstawie przeprowadzonych rozmów  w ramach procesu rekrutacyjnego. Wzór karty zostanie 

dostarczony przez Zamawiającego i może zostać zmieniony w konsultacji z Zamawiającym.  

4. Wsparcie w przygotowaniu CV dla minimum 14 kandydatek na potrzeby konkretnego pracodawcy. 

5. Rekomendacja zakresu coachingu kompetencji cyfrowych dla 7 kandydatek zgodnie z oczekiwaniami 

kandydatek i pracodawcy (zawarta w karcie kandydatki).  

6. Harmonogram rekrutacji ustalany będzie każdorazowo z Zamawiającym, na podstawie ustaleń i we 

współpracy z Pracodawcami. 

 

Termin ukończenia zamówienia: 15.04.2022 dla Części 1 i Części 2. 

 

Inne ustalenia: 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia w zakresie liczby pozyskanych 

pracodawców oraz kandydatek.  

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan pozyskania pracodawców oraz metod i źródeł 

rekrutacji kandydatek.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawania w bieżącym kontakcie z Zamawiającym  

i przekazywania informacji o postępach w realizacji Zamówienia. 

4. Wszystkie działania będą odbywały się w języku polskim. 

5. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją Zamówienia  

(np. narzędzia rekrutacyjne, w tym dostęp do programów rekrutacyjnych, wykorzystanie narzędzi 

on-line, koszty Internetu). Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. 

6. 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. 

7. Wykonawca, który pozyska pracodawców, którzy przekażą wsparcie finansowe na rzecz 

Funduszu, o którym mowa w Zał 3. do zapytania ofertowego może uzyskać prowizję (success fee) 

w wysokości 15% od łącznej kwoty pozyskanej od każdego z darczyńców (pracodawców). Zasady 

wypłaty zostaną określone odrębną umową, a finansowanie prowizji nie pochodzi z projektu 

„Social Impact Vouchers“ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.  


