
                                                         

 

    

Zapytanie nr 1/2018/288 z dnia 09.02.2018 
 
Dobrowolski Sp. z o.o. - czołowy dostawca i producent pojazdów specjalnych dla wodociągów, gospodarek komunalnych, lotnisk i drogownictwa, zatrudni 
pracownika na stanowisko projektanta  konstruktora do realizacji wyznaczonych zadań przy projekcie „Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla 
obsługi lotnisk”, nr projektu POIR.01.02.00-00-0288/16, w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B i R”, Program Sektorowy: INNOMOTO, I Osi priorytetowej 
„Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”,  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. 

Szczegóły oferty: 

Termin składania oferty: 23.02.2018  

Miejsce i sposób składania ofert: Oferty należy składać drogą elektroniczną na podany w ogłoszeniu adres e-mail, wysłać pocztą/kurierem lub dostarczyć 
osobiście na adres ul. Obrońców Warszawy 26A, 67-400 Wschowa. Zgłoszenie powinno zawierać wypełniony formularz ofertowy. 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: dorota.dobrowolska@dobrowolski.com.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Dorota Dobrowolska 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 601-176-787 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Zakres obowiązków/zadania: 
Osoba będzie odpowiedzialna za udzielanie wsparcie merytorycznego wszystkim podzespołom pracującym nad realizacją projektu „Opracowanie typoszeregu 
innowacyjnych pojazdów dla obsługi lotnisk”, nr projektu POIR.01.02.00-00-0288/16, w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B i R”, Program Sektorowy: 
INNOMOTO, I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”,  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.  
Będzie wykorzystywała swoją wiedzę akademicką do pełnienia roli eksperta we wszystkich etapach projektu oraz odpowiadała za dokonywanie korekt naukowych 

etapów badawczych i planowanych do przeprowadzenia prac tak aby prowadziły one do osiągnięcia zamierzonych kamieni milowych założonych w Projekcie.  

Miejsce realizacji zamówienia: Siedziba Spółki Dobrowolski Sp. z o.o., ul. Obrońców warszawy 26A, 67-400 Wschowa 

Cel zamówienia 

Działania rekrutacyjne na stanowisko  projektanta konstruktora prowadzone są na potrzeby zrealizowania projektu „Opracowanie typoszeregu innowacyjnych 
pojazdów dla obsługi lotnisk”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Program Sektorowy: INNOMOTO, I Osi priorytetowej "Wsparcie 
prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”,  nr projektu POIR.01.02.00-00-0288/16. 

Kod CPV 

73100000-3 

Nazwa kodu CPV 

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Przyjmowanie ofert: do dnia 23.02.2018 
Rozstrzygnięcie konkursu ofert: do dnia 26.02.2018 
Okres obowiązywania umowy (udział w realizacji projektu): od 01.03.2018 do 31.01.2019 
Preferowana forma zatrudnienia: umowa o pracę 1/4 etatu / umowa zlecenie (36 godzin roboczych w miesiącu). 
Miejsce pracy: siedziba Spółki oraz inne miejsca w zależności od potrzeb Pracodawcy i w celu prawidłowej realizacji projektu 

Załączniki: Formularz ofertowy  

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

Wiedza i doświadczenie: wykształcenie – doktor inżynier , doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów B+R prowadzących do opracowania wynalazków z 
zakresu mechaniki i budowy maszyn,  doświadczenie w pracy z wyższymi uczelniami technicznymi w zakresie prowadzenia  badań i opracowania technologii w 
dziedzinie budowy maszyn, doświadczenie w pracy akademickiej na wyższej uczelni, publikacje i opracowania naukowe z zakresu prowadzonej pracy akademickiej 
w wydawnictwach naukowych.  

Dodatkowe warunki 

Zastrzeżenia do procesu rekrutacji: 
Ogłoszeniodawca - Dobrowolski Sp. z o. o. zastrzega, iż ma prawo: 
• w każdym czasie zmienić zakres i warunki niniejszego postępowania, odwołać je bez podania przyczyny, 
• by zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru oferty, 
• by, o ile uzna to za zasadne i korzystniejsze z punktu widzenia realizacji projektu, w sobie dogodnych terminach przeprowadzić nowe postępowanie 
rekrutacyjne.  
 
Dodatkowo zastrzega się, że przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz uczestnictwo w postępowaniu rekrutacyjnym, na każdym jego etapie każda ze stron 
prowadzi na swój koszt i ryzyko. Osobie składającej aplikację nie przysługują względem spółki żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/258978
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postępowaniu rekrutacyjnym. 
Uprzejmie prosimy, aby zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych na przesłanej aplikacji zamieszczone było wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Kandydat musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji i przesłać podpisany formularz ofertowy. 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Kryteria oceny: 
• Cena –70% 
• Forma współpracy – 30%: 
1. Kryterium ceny (z wagą punktową 70) - wartość liczona wg wzoru: 
C = (Cmin / Cbad) x 70 pkt, gdzie: 
C – wartość punktowa ocenianego kryterium 
Cmin – najniższa cena wśród ważnych ofert 
Cbad – cena badanej oferty 
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 
2. Kryterium Formy współpracy (z wagą punktową 30): 
1) umowa o pracę – 30 pkt 
2) umowa zlecenie – 10 pkt 
3) inne formy – 0 pkt 
 
Kryterium Formy współpracy będzie rozpatrywane na podstawie formy współpracy podanej przez oferenta w formularzu ofertowym. 
 
Do oceny porównawczej ofert będzie brana pod uwagę suma punktów uzyskanych za wyżej wymienione kryteria. 
 
Oferta, który uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. To oznacza, że Spółka podpisze z tą osobą zawrze umowę na stanowisko 
projektant konstruktor. 

Wykluczenia 

- Wyklucza się składanie ofert częściowych, 
- Zamówienie nie może być udzielone Oferentowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Zamawiający (beneficjent) 

Nazwa: Dobrowolski Sp. z o.o. 

Adres: ul. Obrońców Warszawy 26A, 67-400 Wschowa 

Numer telefonu: 601 176 787 

NIP: 6971897585 

Tytuł projektu: „Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla obsługi lotnisk” 

Numer projektu:  POIR.01.02.00-00-0288/16 

 


