
Nabór na zastępstwo na  stanowisko inspektor ds. zamówień publicznych w Domu Pomoc
SDołecznei Ruda RÓżaniecka

zał. Nrl
do Zarządzenia Nr 5/2020
Dyrektora DPS w Rudzie Róż.
z dnia 18.06.2020r.

Dom Pomocy Spolecznej w Rudzie RÓżanieckiej
informuje o możliwości zatrudnienia na zastępstwo
na stanowisku inspektora ds. zamówień publicznych

Domu Pomocv SDołecznei Ruda Różaniecka .

1. Wymagania niezbędne:
1.   wykształcenie wyższe i co najmniej 2-letni staż pracy lub średnie i 4|ro letni staż pracy
2.   posiada  obywatelstwo polskie
3.    posiada pełną zdolność do czy]mości prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
4.   posiada  kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym

stanowisku
5.   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie
6.   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7.   posiadanie nieposzlakowanej opinii (opinie z poprzednich miej sc pracy lub referencje)

11. Wymagania dodatkowe:
1.   pożądane wykształcenie prawnicze lub administracyjne lub z zakresu zamówień

publicznych
2.     doświadczenie zawodowe w realizacji zamówień publicznych
3.    znajomość przepisów prawa z obszam zamówień publicznych a w szczególności Prawo

zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji i
zastosowania do wykonywanych zadań

4.   umiejętność samodzielnego opracowywania i kompletowania dokumentacji pozwalającej na
przeprowadzenie i udzielenie zamówienia publicznego

5.     znajomość Ustawy o Pomocy Społecznej, Ustawy o Finansach Publicznych, Kodeksu
Pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o Samorządzie Powiatowym,
przepisów o ochronie danych osobowych i dostępie do infomacji publicznej

Predyspozycje osobowościowe:
dyspozycyjność, umiejętność kierowania zespołem i organizacji pracy, samokształcenie i
doskonalenie zawodowe,komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, dokładność ,
uczciwość,obiektywność, inicjatywa i dynamika w działaniu, umiejętność myślenia strategicznego,
umiejętność pracy w sytuacjach stresowych, samodzielność w realizacji zadań



111. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.    Ścisłe współdziałanie z Dyrekcją Domu i Główną Księgową
2.    samodzielne prowadzenie czynności proceduralnych przewidzianych ustawą Prawo zamówień

publicznych ( planowanie, szacowanie wartości zamówienia, sporządzanie SIWZ, publikacj a
ogłoszeń, ocena ofert, przygotowywanie protokołów, umów, informacj i, odpowiedzi,
prowadzenie w stosownym zakresie korespondencji z potencjalnymi kontrahentami)

3.   nadzór i współpraca z merytorycznymi  komórkami organizacyjnymi Domu, zwłaszcza w
zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacj i niezbędnych do udzielenia zamówienia
publicznego)

4.   kompletowanie dokumentacj i do zamówień publicznych
5.   monitorowanie zaangażowanych wydatków budżetowych i uzgadnianie z działem finansowym

wydatków budżetowych na zamówienia publiczne
6.   udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do postępowań o udzielenie zamówień

publicznych
7.   bieżące monitorowanie wykonywanych przedsięwzięć w zakresie ich zgodności z przepisami

prawa zamówień publicznych , w tym opiniowanie wszelkich zmian zachodzących w toku ich
realizacji oraz przygotowywanie w tym zakresie niezbędnej dokumentacji( sporządzanie
pisemnych zmian do umowy, aneksów, infomacji, odpowiedzi itp.)

8.   prowadzenie rejestrów postępowań w sprawa'ch zamówień publicznych
9.   opracowywanie planów i sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
w  Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej w miesiącu poprzedzającym datę
upublicznienia niniej szego ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

V. Warunki pracy na danym stanowisku
Umowa o pracę na zastępstwo na pełny etat, lub umowa cywilno-prawna, budynek Domu Pomocy
Społecznej  Ruda Różaniecka nr 53 ,1 piętro, winda. Praca w pomieszczeniu biurowym
klimatyzowanym, z obsługą komputera. Praca ma charakter indywidualny, ze względu na zakres
zadań wymaga umiej ętnego współdziałania z innymi osobami. Pracownik wykonuje powierzone
zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
Wysokość wynagrodzenia
inspektora ds. zamówień publicznych zostanie ustalona zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2009
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej  z dnia 14 kwietnia 2009 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników DPS w Rudzie Różanieckiej z
później szymi zmianami.

VI. Wymagane dokumenty:
1.   wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
2.   podanie o przyjęcie na stanowisko objęte ogłoszeniem wraz z uzasadnieniem przystąpienia

do naboru  na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych Domu Pomocy Społecznej
Ruda Różaniecka

3.   kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie
4.   kserokopia dokumentu poświadczaj ącego wymagany staż pracy
5.    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
6.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czymości prawnych i korzystaniu z pełni

praw publicznych oraz braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

7.   kserokopie dokumentów potwierdzaj ących posiadanie dodatkowych kwalifikacji
związanych ze stanowiskiem pracy



VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym czytelnie adresem zwrotnym
i dopiskiem"Nabór na zastępstwo na stanowisku inspektora ds. zamówień publicznych  Domu
Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej" w terminie do dnia 10 lipca 2020 roku na adres ;
Dom Pomocy Społecznej  37-613 Ruda RÓżaniecka lub osobiście w w/w terminie
w godz. 7.30 -15.30 w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej .

VIII. Informacje dodatkowe:

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Aplikacje,
które nie wpłyną lub nie zostaną złożone w terminie wyżej wskazanym nie będą rozpatrywane.
Sekretariat Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej na kopercie oznakowanej jak wyżej ,
wpisuje datę wpływu( w przypadku przesłania ofefty pocztą za datę wpływu uważa się datę
doręczenia przesyłki do Domu Pomocy w Rudzie Różanieckiej).

IX. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią infomację publiczną
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym
w ogłoszeniu o naborze.

X. Listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w pkt.Vl ogłoszenia
i tym samym zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru umieszcza się na stronie intemetowej
BIP oraz na tablicy informacyjnej DPS Ruda Różaniecka.

XI. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie powiadomieni
o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miej scu
posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej , celem przeprowadzania dalszego etapu naboru.

XII. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie intemetowej BIP
oraz na tablicy informacyjnej DPS Ruda Różaniecka.

XIII. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru zostaną
odesłane pocztą.


