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Znak sprawy: SNOB/W3/12/15 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE- WOLONTARIAT 

 

dotyczy przygotowania 2 raportów, podręcznika w ramach projektu SNOB 

„Bezpieczeństwo (bez) granic”. 

Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych ogłasza nabór na wolontariuszkę/a, który/a 

przygotuje w ramach wolontariatu 2 raporty dotyczące:    

Raport nr 1 dotyczyć będzie cyberprzestępczości.  

Raport nr 2 dotyczyć będzie przemytu papierosów  

oraz podręcznik dla funkcjonariuszy ( opracowanie merytoryczne oraz w formie e-booka co 

obejmuje redakcję techniczną, projekt graficzny, skład i korektę)   

1. Organizator Postępowania:  

Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych  

Ul. Cynamonowa 2/8  

02-777 Warszawa  

Tel. 22 258 21 66  

Fax 22 203 49 88  

Osoba prowadząca postępowanie: Izabela Pytka 

e-mail: iza@instytut.info.pl  

 

2. Przedmiot Postępowania:   

Przedmiotem postępowania jest przygotowanie 2 raportów oraz podręcznika w ramach projektu 

SNOB „Bezpieczeństwo (bez) granic”, współfinansowanego z funduszy norweskich 2009-

2014 w ramach programu PL-15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z 

przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz 

migracjom grup przestępczych”  
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Postępowanie podzielone na 2 części:  

a) część 1 – przygotowanie 2 raportów.  

Raport nr 1 dotyczyć będzie cyberprzestępczości.  

Raport nr 2 dotyczyć będzie przemytu papierosów.  

Raporty będą miały co najmniej 10stron i zawierać będą aktualne dane przedstawione również 

w formie tabelek i wykresów.  

b) część 2 – podręcznik dla funkcjonariuszy w formie e-booka dotyczący zwalczania 

przestępczości transgranicznej i zorganizowanej.  

Przedmiot zamówienia należy wykonać i przekazać do Organizatora Postępowania do dnia 

22.04.2016. 

 

 Oferty proszę przesyłać do dnia 10.12.2015r.  


