
KRYTERIA WYBORU REALIZATORÓW

działania

Kraków Wspólnie - Kursy języka polskiego dla uczniów z Ukrainy

1. Fundacja Internationaler Bund Polska zaproszenie do składania ofert na realizację kursów języka

polskiego dla uczniów z Ukrainy

2. Zaproszenie jest  skierowane do publicznych i prywatnych placówek edukacyjnych w tym do szkół
językowych, akademickich centrów językowych oraz do jednostek zainteresowanych

kształceniem językowym obcokrajowców, jak również do osób prywatnych prowadzących kursy

języka polskiego dla obcokrajowców

3. Aby złożyć swoją ofertę Realizatorzy przesyłają do Fundacji Formularz dostępny pod linkiem:
https://ib-polska.pl/unicef/kursy-jezyka-polskiego-dla-uczniow-i-uczennic/. W tym miejscu jest
również dostępny Regulamin realizacji kursów i wzór umowy z Realizatorami, a także Regulamin
udziału w kursach dla uczestników.

4. Oferty będą rozpatrywane pod kątem następujących kryteriów:

1) kryteria dostępowe: doświadczenie w organizacji i przeprowadzeniu co najmniej 3 kursów języka
polskiego, jako obcego, dla dzieci i młodzieży, zrealizowanych w wymiarze minimum 60 godzin każdy, w
ciągu ostatnich 2 lat (z podaniem liczby godzin, ilości przeszkolonych osób i daty realizacji kursów)

2) kryteria dodatkowo punktowane: doświadczenie w organizacji i przeprowadzeniu kursów
specjalistycznego języka polskiego jako obcego (np. kursy przygotowujące na konkretne kierunki studiów,
do egzaminów  certyfikowanych, potwierdzających kompetencje językowe, kursy dla konkretnych grup
zawodowych, kursy dla osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowane do specjalnych potrzeb
edukacyjnych itp.), zrealizowane w okresie ostatnich 2 lat, w minimalnym wymiarze 60 godzin dla każdej
wykazanej grupy. Punktacja: każdy wykazany kurs to:  5 punktów za szkolenie indywidualne; 10 punktów
- szkolenia grupowe (2-9 osób),  20 punktów szkolenia grupowe (10-15 osób). Maksymalnie można
wykazać 5 dodatkowych kursów (max 100 pkt.)

4. Oferty będą rozpatrywane na bieżąco, według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania puli
środków. Termin przesyłania propozycji mija 3 lutego 2023 roku.

5. O możliwości realizacji kursów Realizatorzy będą informowani mailowo do 7 dni kalendarzowych
po zakończeniu rekrutacji.

6. Operator zastrzega sobie prawo wydłużenia obu terminów, o czym poinformuje pisemnie.

7. Fundacja zastrzega sobie prawo realizacji wybranych propozycji. Wybór zostanie dokonany na
podstawie rankingu ofert, w oparciu o cenę i kryterium dodatkowo punktowane, po spełnieniu
warunku dostępowego udziału w postępowaniu.

8. Fundacja zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny oferty, wprowadzenia w niej zmian (po
zaakceptowaniu ich przez obie strony) oraz do kontaktu z wybranymi Realizatorami, przy czym oferty,
których cena będzie przekraczać możliwości finansowe Fundacji, nie będą rozpatrywane.

9. Z wybranymi Realizatorami zostaną podpisane Umowy.

https://ib-polska.pl/unicef/kursy-jezyka-polskiego-dla-uczniow-i-uczennic/

