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Dyrektor 5 Domu Pomocy Społecznej, ul. Podgórna 2/14,93-278 Łódź,,

oglasza nabór na wolne kicrownicze urzędnicze stanowisko pracy

. Nazwa wolnego stanowiska pracy - Inspektor ds. zamówień publicznych

Liczba wakatów: 1

Wymiar czasu pracy: ll2 etatu
Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na okres próbny

W miesiącu poprzedzilącym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik Zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w 5 Domu pomocy społecznej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudniantu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6o%,

Zakres wykonywanych zadań obejmuje w szczególności:

l; kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień

publicznych zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) przygotowywanie i publikowanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych, zawaĘch

umowach oraz innych dokumentów podlegających publikacji,
jl udział w pracach komisji przetargowej.

4; prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych, bieżąca kontrola przebiegu

postępowń w tym realizacji umów zawartych w ramach zamówień publicznych,

s) badanie i ocena ofert przetargo\łych, sporządzanie protokołów postępowań

o udzielenie zamówienia oraz przechowywanie ich przez okres przewidziany ustawą,

o; sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonyclr zamówieniach,

r; współpraca przy sporządzanil rocznego planu zamówień publicznych.

Wymagania dopuszczające do udziału w naborze:

1) jest obywatelem polskim, lub obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem innych

państw, którym przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umóW międzynarodowych lub przepisów

prawa wspólnotowego,
2) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, może być zatrudniona na stanowisku,

jeżeli posiada majomość języka polskiego potwierdzoną dokumentęm okeślonym

w przepisach o służbie cywilnej,
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzrystania z pełni praw publicznych,

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępst\ło skarbowe,

5_; cieszy się nicposzlakowaną opinią.

6) posiada wyksźałcenie wyźsze ekonomiczne, admirristracyjne lub prawnicze,

Wymagania niczbędne :

l) doświadczenie w obszarze pracy z procedurami Pruwa Zamówień Publicmych,
2) majomość ustawy Prawo zamówień publicmych,
3) biegła znajomośó obsługi komputera (praca m.in. z pakietem MS Office).
Wymagania dodatkowc:
1) rzetelnośó, zaangażowanie i dobra organizacja pracy,

2) komunikatywność i wysoki stopień samodzielności, umiejętność organizacji

własnego czasu pracy, samodzielnego podejmowania decyzji,

3) odporność na stres, umiejętnośó pracy w zespole, znajomość i umiejętność

korzrystania z przepisów prawa.
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1 0. Wymaganc dokumcnĘ aplikacyjne:
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1 ) Cuniculum Vitae.

2) List motywacyjny,
3) wypełniony, zńączony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających

się o zatrudnien ie.

4) kopie dokumentów poświadczaj ących posiadanie \łymaganego pozlomu

wyksźałcenia, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,

5) kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) oświadczenie kandydata o niekaralności oraz zobowiązanie do wystąpienia

doKrajowegoRejestruKamegocelemuzyskaniazaświńczeniaoniekaralności
w przypaclku wyboru kandydata,

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na ptzetwarzanie danych osobowych

wykraczających poza wymóg uslawowy a zautarlych w dokumentach składanych

w związktl z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego rea|lzacji i dokumentacji,

zgodnie z rozpotządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201,61679

zdnia27kwietnia2016r'wsprawieochronyosóbfizycznychwzwiązku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) (Dz.IJrz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), zwanym dalej RODO,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia,

na przeIwalz,anie danych osobowych wykraczających poza wymóg usta\łowy

a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas reallzacli

umowy o pracę,

9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu

z pełni praw publicznych oraz że nię toczry się wobec kandydata postępowanie

kame,
10) mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy.

11. Termin i miejscc składania dokumentów aplikaryjnych
Wymagane dokumenly aplikacyjne naleĄ składaó w terminie do dnia 30 częrwca 2022 r.

/od poniedziałku do piątku, w godzinach 1:30 _ 15'30l bezpośrednio W Seketariacie

5 Domu Pomocy Społecznej, ul. Podgóma 2114, 93_27 8 Łódź w zamkniętej kopercie,

oznaczonej: ,,Nabór na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych" lub przesłać

listem poleconym /decyduje data wpłylł,u./ 30 czerwca 2022 r. do godz, 15:3 0,

12. Inne Informacjc
l) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 643,53-49159,

2)ofeĄ,którewpłynądo5DPSpo.Vt||7jnaczorrymterminięorazniezawierające
kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane.

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 1|ipcaż022 r. o godz. 10:00

4) Nabór przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora 5 DPS,

5) Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej 5 Dps

oraz opublikowana na stronie internetowej BiuleĘnu Informacji publicznej 5 Dps

z podaniem imienia, nazwiska i jego miejsca zamieszkania,

6) DokumenĘ kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w 5DPS w Łodzi zostaną

dołąozone do jego akt osobowych.

7) Dokumenty pozostałych kandytlatów będą przechowywanę przez okes 3 miesięcy

od dnia upowszechnienia informacjo o wynikach naboru. w tym okresie kandydaci

będą mogli dokonaó odbioru swoiclr dokumentów, 
z



8) Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru,

nieodebrane przcz kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dvrektor 5 DPS w Łodzi
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Lódz, dnia 17 czcrwca 2022 r.
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