
 Łódź, dnia 23.09.2016 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Instytut o nazwie Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych w Łodzi 
 

zwraca się z prośbą o złożenie oferty: 
Wybór podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego przy ocenie kandydatów na 
stanowisko dyrektora Instytutu o nazwie Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 

Włókienniczych z siedzibą w Łodzi  
 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

1. Zamawiający:  
 

Instytut o nazwie Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych w Łodzi                  

ul. Wólczańska 55/59 
 

2. Cel postępowania:  
 

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z § 10 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie 

sposobu i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. 2010 
r., Nr 215, poz. 1412). 

Celem podstępowania jest wyłonienie podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa w przedmiocie        
świadczenia usługi doradztwa personalnego przy wyborze kandydata na dyrektora Instytutu 
o nazwie Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych z siedzibą w 

Łodzi. 
Podmiot świadczący usługi doradztwa personalnego wybierany jest przez Radę Naukową. 

3. Informacja o postępowaniu została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 
www.polmatex.lodz.pl. 

§ 2  

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa personalnego w zakresie oceny wiedzy i 
predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem badawczym. Usługa świadczona będzie w 

siedzibie Instytutu w trakcie prac Komisji konkursowej w II etapie konkursu na stanowisko 
dyrektora Instytutu.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 
1) Celem usługi jest uzyskanie niezależnej oceny w zakresie wiedzy i predyspozycji kandydatów 

do kierowania instytutem badawczym. 
2) Liczba kandydatów do oceny będzie uzależniona od wyników I etapu konkursu. Stosownie do 

postanowień Rozporządzenia liczba osób dopuszczonych do II etapu konkursu wynosi co 

najmniej 2 i nie więcej niż 5. 
3) Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w pracach Komisji konkursowej w II etapie 

konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu i dokonania oceny wiedzy i predyspozycji 
kandydatów do kierowania instytutem. 

4) Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia w formie pisemnej i przekazania Komisji 
konkursowej dokumentu zawierającego profile poszczególnych kandydatów – oddzielnie dla 

każdego kandydata.  

 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia usługi stanowiącej przedmiot zamówienia w 
sposób profesjonalny, na podstawie powszechnie akceptowanych standardów, z uwzględnieniem 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności  ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz stosownie do 
postanowień Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 

roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytutu 
badawczego (Dz. U. 2010 r., Nr 215, poz. 1412). 

5. Minimalne warunki dotyczące procedury doradztwa w trakcie prac komisji konkursowej: 



 przeprowadzenie oceny kompetencji i kierowniczych predyspozycji kandydatów na podstawie 
prezentacji poszczególnych kandydatów oraz indywidualnych rozmów z nimi w czasie trwania 

posiedzenia komisji konkursowej; 

 sporządzenie pisemnej opinii na temat kompetencji i predyspozycji każdego z kandydatów. 

6. Termin i miejsce realizacji usługi:  

Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia świadczona będzie w II etapie konkursu na 
stanowisko dyrektora Instytutu. O terminie realizacji usługi Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą 

elektroniczną lub telefonicznie.  
Jednakże w przypadku unieważnienia konkursu na wcześniejszym etapie, termin realizacji zamówienia 

zostanie ponownie wskazany przez Zamawiającego. 
Ponowny termin realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie wskazany przez Zamawiającego oraz 

przekazany Wykonawcy. 

§ 3  
Warunki udziału i  kryterium wyboru Wykonawcy 

 
Oferty mogą składać podmioty:   

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunku dotyczące: 

a) posiadania wiedzy i doświadczenia:  
Stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 

2010 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytutu 
badawczego (Dz. U. 2010 r., Nr 215, poz. 1412) Wykonawcy składający ofertę na wykonanie 

przedmiotowej usługi muszą posiadać: 
- co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności w zakresie doradztwa personalnego 

- doświadczenie w rekrutacji na stanowiska kierownicze w sektorze badawczo-rozwojowy 

b) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: 

Stosownie do postanowień art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 2013 roku, poz. 674 z późn. zm.) prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie  świadczenia usług doradztwa personalnego jest działalnością 

regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 
2010r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje 

zatrudnienia. 
-Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada wpis do Krajowego Rejestru Agencji 

Zatrudnienia, uprawniający do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usługi 

doradztwa personalnego. 
- Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie ofert przygotowanych i złożonych zgodnie z 

wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, 
- Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena, 

 
 

§ 4  

Miejsce, sposób, zasady i termin składania ofert 
 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Instytut o nazwie Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Maszyn Włókienniczych z siedzibą w Łodzi ul. Wólczańska 55/59 pok. 607 tel. (42) 633-55-41 

od poniedziałku do piątku w godz.9.00-14.00.  w terminie 30 dni, liczonych od dnia następnego po 

ukazaniu się zapytania ofertowego.   
Oferty należy składać w nieprzejrzystej kopercie oznaczonej:  

OFERTA  NA: 
Wybór podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego przy ocenie kandydatów na 
stanowisko dyrektora Instytutu o nazwie Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 

Włókienniczych z siedzibą w Łodzi. 

 

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
§ 5  

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą elektroniczną (e-mail) lub 

telefonicznie.   
 
 


