Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM)
biuro w Warszawie
zaprasza do składania ofert na
przygotowanie i przeprowadzenie kursu online języka polskiego jako obcego.

Kurs on- line języka polskiego jak obcego umożliwi naukę cudzoziemcom mieszkającym
w województwie wielkopolskim, którzy nie mają możliwości dojechania na kursy stacjonarne.
Kurs ten stanowi część projektu „#AKTYWATOR WLKP – Wsparcie integracji migrantów w
województwie wielkopolskimwanego”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Azylu,
Migracji i Integracji i Miasto Poznań, realizowanego przez Międzynarodową Organizację do spraw
Migracji, Miasto Poznań i Fundacji Centrum Badań Migracyjnych.
I.
Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego
Liczba cudzoziemców mieszkających w wojwództwie wielkopolskim sukcesywnie rośnie.
Są to przede wszystkim osoby, które przyejżdzają do pracy, a ich znajomość języka polskiego jest
na podstawowym poziomie.
Kurs online ma stworzyć cudzoziemcom możliwość udziału w lekcji w wirtualnej klasie,
w sytuacji, gdy z różnych powodów nie mogą wziąć udziału w kursach stacjonarnych. Kursy
przeznaczone będą dla osób, które są na poziomie A1 i A2, ewentulnie w razie potrzeby na
poziomie B1.
IOM i partnerzy prowadzić będą rekrutacje na kursy.
II.
Zakres zadań w ramach zlecenia
• Całościowe przygotowanie kursów online na poziomie A1 i A2 (ewentualnie, w zależności
od potrzeb uczestników, na poziomie B1);
• Przeprowadzanie ok. 7 kursów online dla ok. 42 osób. Każdy kurs powinen obejmować 60
godzin po 45 minut. Lekcje prowadzone powinny być przez doświadczonych nauczycieli
w wirtualnej klasie; powinny uwzględniać dodatkowe aktywności do samodzielnego
wykonywania przez uczestników przed i po lekcji
z nauczycielem, na
podstawie interaktywnych materiałów dostarczanych online
(np. fiszki, quizy,
testy i ćwiczenia on-line);
• Treści kursów powinny obejmować wiedzę o kulturze polskiej – obyczajach, tradycjach
oraz najświeższych tendencjach w kulturze polskiej np. język potoczny;
• Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu dla uczestników po ukończeniu każdego
z poziomów;
• Przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji każdego z kursów przez uczestników.
III.
Prawa autorskie
Całość praw autorskich i praw pokrewnych do rezultatów prac Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca
przekaże IOM.

IV.
Czas realizacji Zlecenia
Kursy powinny odbyć się w okresie VI 2020 – VI 2022.
V.
Informacje o Zlecającym
Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM) jest organizacją międzyrządową, agendą
ONZ, która zrzesza 173 państwa członkowskie. IOM działa w myśl zasady, że uporządkowane
migracje z poszanowaniem praw człowieka przynoszą korzyści migrantom, krajom i
społeczeństwom. Na mocy swego mandatu IOM działa na rzecz zarządzania migracjami w sposób
uporządkowany, promowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie migracji i ułatwiania
znajdowania praktycznych rozwiązań dla kwestii migracyjnych. Udziela również pomocy
humanitarnej migrantom w potrzebie. Konstytucja IOM wyraźnie podkreśla wzajemny związek
między migracją a rozwojem ekonomicznym, społecznym i kulturowym oraz uznaje prawo do
swobodnego przemieszczania się osób. Więcej na www.iom.int
VI.
IOM zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert, z następującymi
zastrzeżeniami:
a) IOM skontaktuje się tylko z wybranymi podmiotami zgłaszającymi swoje oferty;
b) IOM zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami;
c) IOM zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert wg własnego uznania;
d) Złożenie oferty przez Oferenta nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku
do IOM;
e) IOM zastrzega sobie – bez konieczności podawania przyczyny – prawo odstąpienia od
rozpatrywania otrzymanej oferty zarówno w odniesieniu do całości, jak i jej poszczególnych
elementów;
f) IOM zastrzega sobie prawo zarówno do zwiększenia, jak i do zmniejszenia zakresu lub/i
wartości zamawianych usług oraz zmiany podanego w zapytaniu ofertowym harmonogramu
usługi.
VII.
Zawartość oferty:
Oferta powinna zawierać:
•
Informacje o podmiocie składającym ofertę i doświadczeniu w prowadzeniu kursów
języka polskiego, w tym kursów online;
Opis proponowanej metodologii kursów;
•
Proponowany kosztorys zlecenia wraz z założeniami stanowiącymi podstawę ich
kalkulacji

•
•
•

VIII. Kryteria wyboru Zleceniobiorcy:
Doświadczenie oferenta (40%)
Koszt (40%)
Zaproponowana metodologia (20%)

Wszystkie ceny należy podawać jako wartości netto. Ceny powinny być wyrażone w PLN.

Wybór oferty nastąpi spośród ofert wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu
i w oparciu o powyższe kryteria. Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa w języku angielskim
na szablonie umowy.
Zainteresowane podmioty mogą zgłaszać swoje oferty do dnia 4 maja 2020 r. do godziny 15:00
na adres e-mail: iomwarsaw@iom.int z adnotacją w tytule „kursy polskiego online”.
IOM zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi oferentami.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania.

Zapraszamy do współpracy i zachęcamy do składania ofert

