
 

 

 

Poznań, 09 grudnia 2013 r. 

Zaproszenie 
Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

zaprasza do składania ofert na Moderatora forum internetowego 

w projekcie: 

„Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci,  

ich rodziców, opiekunów i wychowawców” 

współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi 

krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

 

A. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem konkursu, którego dotyczy niniejsze zaproszenie, jest zatrudnienie na stanowisku 

Moderatora forum internetowego w ramach projektu „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku 

zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”. 

W wyniku konkursu zatrudnione zostaną nie więcej niż 3 osoby. 

Moderatorzy forum będą odpowiedzialni za udzielanie odpowiedzi na pytania internautów oraz 

moderowanie dyskusji na tematy związane z problematyką projektu „Edukacja, promocja 

i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, 

opiekunów i wychowawców” w ramach forum internetowego istniejącego na stronie 

www.zebymalegodziecka.pl. 

A1. Minimalne wymagania stawiane kandydatom: 

Kandydaci ubiegający się o pracę w ramach niniejszego konkursu, muszą spełniać co najmniej 

następujące wymagania: 

1. wykształcenie wyższe stomatologiczne, 

2. biegłe poruszanie się w środowisku internetowym, 

3. min. 2letnie doświadczenie w pracy zawodowej w zakresie stomatologii. 

 

A2. Warunki współpracy: 

Współpraca z osobą lub osobami, które zostaną wybrane w ramach niniejszego konkursu, odbywać się 

będzie w oparciu o następujące warunki: 

1. umowa o pracę ¼ etatu na okres 10 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę, 

2. praca w systemie zdalnym (telepraca). 

http://www.zebymalegodziecka.pl/


 

 

 

3. Wynagrodzenie miesięczne: 1464,00 zł brutto; składniki wynagrodzenia naliczane zgodnie 

z regulaminem wynagradzania Zamawiającego. 

 

A3. Zakres obowiązków: 

Zakres obowiązków Moderatorów forum internetowego obejmować będzie: 

1. udzielanie odpowiedzi na pojawiające się na forum internetowym projektu pytania i problemy 

internautów związane z problematyką projektu, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty 

publikacji pytania, 

2. moderowanie dyskusji na tematy związane z problematyką projektu, tj. higieną jamy ustnej 

małych dzieci i zapobieganiem próchnicy zębów u małych dzieci, 

3. usuwanie postów niezgodnych z zapisami regulaminu forum internetowego. 

 

B. Sposób przygotowania i złożenia oferty: 

Oferty powinny zostać przygotowane i złożone zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania, wraz z dołączonym życiorysem zawodowym. 

2. Życiorys zawodowy kandydata powinien być przygotowany w taki sposób aby: 

a. umożliwił potwierdzenie spełniania przez kandydata warunków, o których mowa w pkt. 

A niniejszego zaproszenia, 

b. umożliwił Komisji Konkursowej merytoryczną ocenę sylwetki kandydata, zgodnie z pkt. 

C niniejszego zaproszenia. 

3. Oferty powinny zawierać podpisaną klauzulę dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Termin złożenia oferty: 20 grudnia2013 r. 

5. Miejsce złożenia oferty: Biuro Projektu KIK-33, ul. Bukowska 70, 61-812 Poznań z dopiskiem 

na kopercie „Moderator forum internetowego” 

 

C. Kryteria oceny ofert: 

Oceny złożonych ofert dokona Komisja powołana Zarządzeniem nr 13/2013, która oceni spełnienie 

przez kandydatów warunków uczestnictwa w konkursie oraz oceni złożone oferty zgodnie z treścią 

niniejszego zaproszenia. 

Komisja zweryfikuje złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym. 

  



 

 

 

C1. Ocena formalna ofert: 

Ocena formalna będzie obejmowała weryfikację: 

1. terminowości złożenia oferty, 

2. kompletności złożonych dokumentów i ich zgodności w wzorem określonym 

przez Zamawiającego, 

3. spełniania przez oferentów minimalnych kryteriów uczestnictwa w konkursie, określonych  

w pkt. A1 niniejszego zaproszenia. 

Ocena formalna będzie miała charakter 0/1 („spełnia” – „nie spełnia”). 

Oferty niepoprawne pod względem formalnym zostaną odrzucone bez możliwości uzupełnienia. 

 

C2. Ocena merytoryczna ofert: 

Ocena merytoryczna ofert zostanie przeprowadzona w stosunku do tych ofert, które zostaną uznane 

za poprawne pod względem formalnym. 

Ocenie w skali od 1 do 5 punktów przyznawanych łącznie przez wszystkich członków Komisji podlegać 

będą następujące elementy: 

1. doświadczenie kandydata w zakresie publikacji na tematy związane ze stomatologią dziecięcą, 

2. doświadczenie kandydata w moderowaniu forów internetowych, w szczególności poświęconych 

stomatologii i zdrowiu, 

3. dłuższy niż minimalny staż pracy zawodowej kandydata w zakresie stomatologii. 

 

D. Załączniki 

1. Formularz ofertowy 

  



 

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 

Dane kandydata: 

 

Imię  

Nazwisko  

Adres, 
telefon, email 

 

 

NIP  

PESEL  

Nr rachunku 
bankowego 

 

 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z zaproszeniem do składania ofert i nie wnoszę zastrzeżeń do jego treści. 

2. Spełniam warunki określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 

oraz wykorzystanie wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu i projektu (zgodnie 

z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 

z póź. zm.). 

Załączniki: 

1. Życiorys zawodowy kandydata, uwzględniający elementy wymienione w pkt. A1 i C2 zaproszenia 

do składania ofert. 

 

 

 

 

          

       podpis oferenta 

 


