
ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 
I. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO 

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie 
ul. Wawelska 15 B, 02-034 Warszawa 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa personalnego w II etapie Konkursu na 

stanowisko Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie 
polegająca na dokonaniu oceny wiedzy i predyspozycji , kandydatów do kierowania 
Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie . 

2. Wykonawca będzie uczestniczył w posiedzeniach Komisji Konkursowej, które odbywać się 
będą w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00. 

3. Wykonawca sporządzi z wykonanej usługi i przekaże Komisji Konkursowej raport 
zawierający oceny poszczególnych kandydatów. 

4. Usługa doradztwa powinna zostać wykonana z dołożeniem najwyższej staranności , z 
uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności: 
ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. 
zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 
2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora 
instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz. 1412). 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 
podwykonawcom. 

 
III. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM 

1. Podmiot świadczący usługi doradztwa personalnego powinien posiadać: 
a. co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności w zakresie doradztwa 

personalnego; 
Na potwierdzenie powyższego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz 
zrealizowanych usług w zakresie doradztwa personalnego, wraz z załączonymi opiniami 
potwierdzającymi, że usługi te zostały zrealizowane należycie.  

b. doświadczenie w rekrutacji na stanowiska kierownicze w sektorze badawczo-
rozwojowym, gospodarczym lub finansowym; 

Na potwierdzenie powyższego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz 
zrealizowanych usług w zakresie w rekrutacji na stanowiska kierownicze w sektorze 
badawczo-rozwojowym, gospodarczym lub finansowym, wraz z załączonymi opiniami 
potwierdzającymi, że usługi te zostały zrealizowane należycie.  

c. wpis do Rejestru Prowadzących Agencje Zatrudnienia, o którym mowa w art. 18 
ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy.; 

Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
dokument potwierdzający  posiadanie w/w wpisu. 
 
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia stałego składu osobowego do 
przeprowadzenia rozmów z kandydatami. W stałym składzie osobowym do przeprowadzania 
rozmów z kandydatami muszą być osoby z minimum 3 letnim doświadczeniem w 



przeprowadzaniu rekrutacji na stanowiska kierownicze w sektorze badawczo-rozwojowym, 
gospodarczym lub finansowym. 
 
Na potwierdzenie powyższego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz 
osób wraz z zrealizowanymi przez te osoby usługami w zakresie w rekrutacji na stanowiska 
kierownicze w sektorze badawczo-rozwojowym, gospodarczym lub finansowym, wraz z 
załączonymi opiniami potwierdzającymi, że usługi te zostały zrealizowane należycie.  
 
3. Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje 
odrzucenie oferty. 
 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Przewidywany termin wykonania zamówienia: październik 2015 r. 
 
V. KRYTERIUM OCENY OFERT 
Oferty nie odrzucone będą poddane ocenie wg poniższych kryteriów: cena oferty, 
doświadczenie oferenta. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który 
uzyska najwyższą ocenę. 
 
VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY 
1. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 18 września 2015 r. o godz. 15:00. 
2. Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres: radanaukowa@coi.waw.pl 
 
VII. KONTAKT 
Dział Nauki 
Tel.: (22) 546-32-06 
 
VIII. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Oferta zawierająca cenę brutto i krótki opis proponowanej metody dokonania oceny 
wiedzy i predyspozycji kandydatów. 

2. Informacja o wpisie do Rejestru Prowadzących Agencje Zatrudnienia, i  Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt. III. 
 
 


