
Warszawa, dnia 09.12.2022 r. 
Nr sprawy: BZP.26.2.27.2022 

 
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 
 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 
 
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie                       
ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 
tel. 22 754 26 10 
e-mail: sekretariat@ob.pan.pl 
pon. - pt. godz. 7.30 -  15.30 
www.ogrod-powsin.pl 
Rodzaj adresu Platformy Elektronicznego Fakturowania:  
GLN / Numer adresu PEF: 590762899440 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB  w Powsinie ogłasza konkurs na stanowisko: koordynatora ds. 

edukacji w PAN Ogrodzie Botanicznym – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. 
2. Zakres obowiązków: 

1) Prowadzenie zajęć edukacyjnych.  
2) Koordynacja kalendarza zajęć edukacyjnych i udzielanie informacji nauczycielom/organizatorom 

grup. 
3) Planowanie zajęć i wybieranie form edukacji dostosowanej do adresata oraz do profilu i możliwości 

organizacyjnych instytucji. 
4) Opracowywanie materiałów dydaktycznych, programów szkoleń, przedsięwzięć, projektów i innych 

form działań edukacyjnych. 
5) Organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., 

ergonomii, ochrony środowiska.  
6) Przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dot. warsztatów na stronę 

internetową instytucji i do mediów społecznościowych. 
7) Współpraca z Działem Promocji i Informacji w zakresie organizacji wystaw, eventów i konkursów, 

gier terenowych itp. o tematyce edukacyjnej dla odwiedzających ogród botaniczny.   
8) Przygotowywanie materiałów edukacyjnych na strony Ogrodu, na bloga i do mediów 

społecznościowych. 
9) Przygotowywanie procedur konkursowych dla edukatorów ich selekcja i zgłaszanie do zatrudnienia 

Dyrektorowi ds. Ekonomicznych i Rozwoju. 
10) Przygotowywanie planów zatrudnienia na kolejny rok kalendarzowy.  
11) Przygotowywanie sprawozdania z działalności edukacyjnej za rok poprzedni. 

3. Integralną częścią ogłoszenia o konkursie jest wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia. 
 

III. Wymagania oraz warunki udziału w postępowaniu: 
 
1. Stopień magistra w dziedzinie nauk biologicznych, rolniczo-leśnych lub pedagogicznych. 
2. Ukończony kierunek studiów biologia, ochrona środowiska, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo itp. lub 

studiów pedagogicznych ze specjalnością edukacji ekologicznej. 
3. Umiejętność pracy w zespole. 
4. Niekaralność za wykroczenie lub przestępstwa wobec nieletnich oraz za przestępstwo popełnione 

umyślnie. 
5. Posiadanie udokumentowanego doświadczenia w pracy pedagogicznej. 
6. Znajomość specyfiki nauczania dzieci i młodzieży oraz dorosłych. 
7. Nieposzlakowana opinia społeczna. 
8. Doświadczenie  w  przygotowywaniu  i  realizacji  projektów z udziałem dzieci, młodzieży lub dorosłych. 
9. Cierpliwość,  opanowanie,  zdolność  do szybkiego nawiązywania kontaktów i zażegnywania konfliktów. 



10. Wysoka kultura osobista. 
11. Umiejętność opowiadania, lekkość wypowiedzi, nienaganna dykcja. 

 
Ze względu na edukacyjny charakter pracy wskazane jest przygotowanie pedagogiczne. 
Przydatna jest znajomość języka obcego (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego). Ważne są 
zainteresowania związane z przyrodą, ekologią i ochroną środowiska oraz znajomość specyfiki pracy 
w ogrodzie botanicznym 

 
IV. Termin realizacji zamówienia: 

 
1. Umowa obowiązuje na czas oznaczony, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 
2. Wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznych. 
 

V. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
 
1. Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: malgorzata.szymanczyk@ob.pan.pl.  
2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest pani Małgorzata Szymańczyk, tel. 533 309 

104, e-mail: malgorzata.szymanczyk@ob.pan.pl. 
 

VI. Sposób przygotowania i złożenia oferty: 
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz oferty stanowiący 
załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie. Dopuszcza się złożenie oferty na własnym formularzu ofertowym 
pod warunkiem zamieszczenia w nim wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego. 

2. Do oferty Wykonawca winien dołączyć: 
1) dokumenty wykazujące spełnienie warunków udziału w postępowaniu (pkt III powyżej).  
2) życiorys wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury 

konkursowej.  
3) kopie dokumentów potwierdzających formalne uprawnienia do ubiegania się o stanowisko podane 

w konkursie. 
4) autorską koncepcję funkcjonowania Działu Edukacji w Polskiej Akademii Nauk Ogrodzie Botanicznym 

– Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie: dla dzieci i młodzieży oraz dla osób 
dorosłych. 

  
VII. Kryteria oceny ofert: 

 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert: 
 

a) Cena brutto (C) – 60% 
b) Koncepcja funkcjonowania Działu Edukacji (K) – 30% 
c) Rozmowa kwalifikacyjna (R) – 10% 

 
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującymi zasadami: 
 

2.1 Kryterium „cena brutto za cały okres realizacji zamówienia” – (C) 
 

a) Kryterium „cena brutto za cały okres realizacji zamówienia” zostanie ocenione na podstawie 
podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto całości przedmiotu zamówienia. 

b) Cena brutto powinna obejmować wszelkie koszty zawiązane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, z uwzględnieniem wszelkich kosztów wynagrodzenia (wynagrodzenie brutto) 
oraz koszty pracodawcy. 

c) Oferta zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia  otrzyma maksymalną ilość punktów 
przewidzianą w przedmiotowym kryterium, tj. 60 pkt, przy założeniu, że 1% = 1 pkt. 

d) Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 

 
                                        



                                           najniższa cena brutto 
                  C =   ------------------------------------------------------------------  x 60 

                                    cena brutto oferty ocenianej 
 

2.2 Kryterium „koncepcja funkcjonowania Działu Edukacji” (K) 

a) Powyższe kryterium zostanie ocenione na podstawie załączonej do oferty autorskiej koncepcji 
funkcjonowania Działu Edukacji w Polskiej Akademii Nauk Ogrodzie Botanicznym – Centrum 
Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie: dla dzieci i młodzieży oraz dla osób 
dorosłych. 

b) W  kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 pkt. Ocena koncepcji zostanie 
dokonana przez członków Komisji wyznaczonych do przeprowadzenia postępowania. Ocena 
będzie polegała na przyznaniu określonej ilości punktów. Każdy z członków Komisji przyzna 
punkty za opracowanie i przygotowanie koncepcji, a następnie zostanie obliczona średnia 
arytmetyczna ze wszystkich ocen członków Komisji. 

 
2.3 Kryterium „rozmowa kwalifikacyjna” – (R) 

a) Oferenci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. 
b) Kryterium „rozmowa kwalifikacyjna” zostanie ocenione na podstawie przeprowadzonych 

rozmów kwalifikacyjnych.  
c) W  kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt. Oceniane będą 

następujące aspekty: 

• elastyczność w realizowaniu zadań;  

• umiejętność współpracy;  

• skuteczna komunikacja;  

• planowanie i myślenie strategiczne.  
d) Ocena ofert w zakresie kryterium „rozmowa kwalifikacyjna” zostanie dokonana przez 

członków Komisji wyznaczonych do przeprowadzenia rozmów. Ocena będzie polegała na 
przyznaniu określonej ilości punktów. Każdy z członków Komisji przyzna punkty za część 
rozmowy dotyczącą kompetencji Wykonawcy, a następnie zostanie obliczona średnia 
arytmetyczna ze wszystkich ocen członków Komisji.  
 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we 
wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku: 

Łączna liczba punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru: 

S = C+K+R 

gdzie: 

S – łączna suma punktów badanej oferty; 

C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena brutto”; 

K – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „koncepcja funkcjonowania Działu 
Edukacji”; 

R – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „rozmowa kwalifikacyjna”. 

4. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów. 
 

VIII. Termin składania ofert: 
 

1. Ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres: sekretariat@ob.pan.pl do dnia 19.12.2022 r. do godz. 1200. 
2. Wybór Wykonawcy odbywać się będzie w dwóch etapach: 

1) Przegląd ofert. 
2) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani 

indywidualnie. 
 

 
 



IX. Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia: 
 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert).  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przesłania dokumentów i wyjaśnienia 

treści złożonej oferty oraz załączonych dokumentów. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę i wykluczy wykonawcę, który nie wykaże spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu określonych w rozdziale IV ogłoszenia, jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy 

o złożenie podmiotowych dokumentów.  

4. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710). 

 
X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że:  

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk, pl. Defilad 1, 00-901 
Warszawa; jednostka pomocnicza: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, tel. 22 754 26 10, e-mail: 
sekretariat@ob.pan.pl. Dane osobowe Wykonawcy zostały przekazane dobrowolnie w celach związanych 
z zawarciem i wykonaniem umowy i zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. 

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować 
poprzez adres poczty elektronicznej: arkadiusz.nowak@ob.pan.pl.  

3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy 
o i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO. 

4. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku 

prawnego wynikającego z przepisów prawa. 
6. Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (o ile 

jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu. 

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

8. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

 
Załączniki do ogłoszenia: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy 


