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PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
oGŁAszA NABÓRNAWoLNE

STANOWISKO PRACY
W URzĘDz|E MlAsTA

PIOTRKOWA TRYBU NALSKIEGO

Podinspektor ds. zamówień pub|icznych
( 1 etat)

Referat Zamówień Publicznych
(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:
a) wykszta|cenie: wyższe magisterskie kierunek: Prawo, Administracja,
b) spelnienie wymagań określonych w ań.6 ust.1,3 ustawy z dnia 21 |istopada 2008r. o pracownikach samoządowych

(Dz. U.2008 Nr 223 poz'I 458 z póżn' zm.),
c) staż pracy: .| rok,
d) doświadczenie w pzeprowadzaniu postępowań o zamówienia publiczne - 1 rok.

2. Wymagania dodatkowe :
a) znajomość ustawy: KPA, prawa samoządowego, instrukcji kancelaryjnej' prawo zamówień pub|icznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o
odpowiedzia|ności za naruszenie fi nansów publicznych,
b)znajomość programu Word i Exce| na poziomie zaawansowanym,
c) pożądane kompetencje społeczne: negocjowanie, procedury. znajomośÓ i stosowanie, komunikacja pisemna; osobiste: podejmowanie decyĄi, rozw61
zauodowy, rozvtliązywanie prob|emów, organizacja pracy vńasnej.

3. Zakres wykonywanych zadańna stanowisku:
a) Wnioskowanie do PrezydentaMiceprezydenta/Sekretaza o powołanie komisji pzetargowych; pelnienie funkcji sekretaza w pracach komisji
pzetargowych.
b) Spoządzanie wstępnych projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wprowadzanie do nich zmian po posiedzeniach komisji pzetargowych;
dokumentowanie czynności z postępowań.
c) Spoządzanie og|oszeń o p|anowanych zamówieniach pub|icznych i pzekazywanie ogłoszeń wg w|aściwości.
d) Pzekazywanie wykonawcom projektów zmian i Ęaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; redagowanie i rozsyłanie wniosków o
Ęaśnienie treści ofert, uzupelnienie dokumentów, przygotowywanie pism o wyk|uczeniu wykonawców, odzuceniu ofeń, wyboze najkozystniejszej ofeńy,
unieważnieniu postępowania i innych wynikających z pzebiegu postępowania o udzie|enie zamówienia pub|icznego, na podstawie zatwierdzonych
wniosków komisji pzetargowych.

4. Wymagane dokumenty:
a) uńasnoręcznie podpisany Iist motywacyjny,
b) własnoręcznie podpisany życiorys (CV)'
c) dokument poświadczający wyksńałcenie - dyp|om (kserokopia), zaświadczenie o stanie odbytych studiÓw (oryginał)'
d) dokumenty poświadczające Wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie od pracodawcy o
zatrudnieniu, poŚwiadczony dokument o prowadzonej dziala|ności gospodarczej),
e) vdasnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy,
f) własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekara|ności (w zakresie okreś|onym w ań,6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r'o pracownikach
samoządowych),
g ) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwa|ifikacjach i umiejętnościach,
h) vdasnoręcznie podpisane oświadczenie zawieĘące k|auzu|ę: ,Wyrażam zgodę na pnetwaruanie moiń danych onbowych zawańych w ofercie pracy
dla potzeb niezĘdnych do realizacji procesu rekntacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r' o ochronie danych osobowych
(Dz.U,2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawąz dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samonądoulych.,

Wymagane dokumenty ap|ikacyjne na|eży składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,,Dotycry naboru na stanowisko Podinspektora ds. zamówień
publicznych w Referacie Zamówień Pqb[Ęznygh. w sieQzibĘ Uąędu na okienku podawczym Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb. |ub pocztą
naadresUzęduwtermi,,,.;I;#j::.'9B,i',ł5.\,,i,eł:.:h,,l;,
Ę|ikacje' które wpłynądo uzędu po wyżejokreś|onym terminie nie będąrozpatrywane.
|nformacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie intemetowejBiu|etynu |nformacji Pub|icznej (www.piotrkow.p|) oruzna tab|icy informacyjnej
przy Pasażu Rudowskiego 10. Dokumenty ap|ikacyjne osób nie wy|onionych do zatrudnienia będądo odbioru w Biuze ZaządzaniaZasobami Ludzkimi UM
w pok. 104 pzez 1 m-c od daĘ ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Po uptywie tego terminu nieodebrane dokumenty będą zniszczone komisyjnie.
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Proceduna jest własnością Uzędu Miasta Piotrkowa

TYv

Udostępnianie |ej osobom nieupoważnionym |ub kopiolvanie bez zealvo|enia Prezydenta Miasta jest zabronione


