
 
 

Załącznik nr 1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Uniwersytet Wrocławski 

      Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 
 

Nazwa zamówienia:  
Usługa zakupu ogłoszeń rekrutacyjnych wraz z ich publikowaniem i odświeżaniem na portalu 
internetowym z ogłoszeniami o pracę o zasięgu ogólnopolskim. 
 
1. Przedmiot zamówienia. 
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup 100 ogłoszeń rekrutacyjnych z indywidualną szatą graficzną 

i możliwością zamieszczania video wraz z ich publikowaniem i odświeżaniem na portalu 

internetowym z ogłoszeniami o pracę o zasięgu ogólnopolskim na potrzeby Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

2) Ogłoszenia rekrutacyjne będą publikowana w co najmniej w 3 kategoriach. 

3) Ogłoszenia rekrutacyjne publikowane będą w ogłoszeniach serwisów partnerskich m.in. LinkedIn, 

Google, a także w serwisach lokalnych. 

4) Ogłoszenia rekrutacyjne publikowane będą również w aplikacji mobilnej portalu dostępnej na 

Android oraz IOS. 

5) Ogłoszenia te będą dotyczyć poszukiwania kandydatów na stanowiska pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi. 

6) Portal internetowy z ogłoszeniami o pracę musi posiadać zasięg ogólnopolski. 

7) Portal internetowy posiadać będzie panel pracodawcy, który umożliwi przechowywanie i 

zarządzanie pozyskanymi CV oraz m.in.: 

a) panel pracodawcy umożliwi w procesie rekrutacji wpisywanie własnych pytań otwartych lub z 

odpowiedzią do wyboru przez pracodawcę, 

b) panel pracodawcy umożliwi wysyłanie wiadomości wewnętrznych do wybranych kandydatów, 

c) panel pracodawcy umożliwi udostępnianie CV kandydatów wewnątrz Uczelni tj. do członków 

komisji konkursowych w UWr, 

d) panel pracodawcy pozwoli na tworzenie własnych formularzy rekrutacyjnych, 

8) Ogłoszenie rekrutacyjne ukazywać się będzie w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

9) Emisje ogłoszeń rekrutacyjnych dokonywane będą sukcesywnie na podstawie odrębnych 

zamówień składanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila na 

wskazany przez Wykonawcę adres mailowy. 

10) Treść ogłoszeń rekrutacyjnych przygotuje i dostarczy Zamawiający na wskazany w umowie adres 

mailowy Wykonawcy, natomiast opracowanie przygotuje Wykonawca w konsultacji z 

Zamawiającym.  

11)   Wykonawca każdorazowo przed emisją prześle projekt ogłoszenia rekrutacyjnego do akceptacji 

pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy. 

12) Portal internetowy zapewni wsparcie co najmniej dwóch opiekunów podczas prowadzenia działań 

rekrutacyjnych. 

 

2. Informacja o grupie docelowej. 
Przedmiotem ogłoszeń są ogłoszenia rekrutacyjne na portalu internetowym o zasięgu 
ogólnopolskim, których celem jest dotarcie do jak najszerszego grona kandydatów. 

 
3. Specyfikacja ogłoszeń. 
1) Rekrutacyjne ogłoszenie internetowe będzie zawierać m.in.:  
a) Informacje dotyczące Zamawiającego:  

 nazwę i logo Zamawiającego, 
 adres strony internetowej Zamawiającego, 
 opis Zamawiającego. 
b) Informacje dotyczące warunków przystąpienia do konkursu rekrutacyjnego na dane stanowisko i 

profilu kandydata:  
 nazwę stanowiska, 
 zakres obowiązków, 

 wymagania konieczne, 
 wymagania pożądane, 
 wymagania mile widziane, 
 wymagane kwalifikacje i dokumenty, 



 informacje o benefitach, 
 informacje dotyczące procesu rekrutacji, 

 dane kontaktowe niezbędne w procesie rekrutacji. 
2) Ogłoszenia rekrutacyjne będą odświeżane (pozycjonowane) przez Wykonawcę w okresie publikacji 

w 7,14 i 21 dniu publikacji. 

 

Uwaga: Treść ogłoszeń będzie przygotowywana przez Zamawiającego. 
 
4. Liczba ogłoszeń. 
1) Przedmiotem zamówienia jest publikacja łącznie 100 ogłoszeń internetowych na portalu 

internetowym z ogłoszeniami o prace o zasięgu ogólnopolskim. 
2) Każde ogłoszenie będzie wyświetlane przez okres 30 dni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3) Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania zakresu 

zamówienia tj. publikacji 100 ogłoszeń rekrutacyjnych. 
 
 
 


