OGŁoSZENIE o NABoRZE NA woLNE STANowIsKo URZĘDNICZE
Burmistrz Strykowa
ogłasza nabór na kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektor/główny specjalista (w zakresie zamówień publicznych)
w Wydziale Inwesty cji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

I.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Urząd Miejski w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27,
95 _

0l0 Stryków

II. NAZWA sTANowISKA PRACY: inspektor/główny specjalista
III. WYMAGANIA KWALIF'IKACYJNE:

1) wymagania niezbędne:

a)

b)

c)

d)
e)

D

g)
h)

obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego
państwa, którego obywatelem, na podstawie umów międzynatodowych lub przepisów prawa
wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
pełna zdolnośó do czynności prawnychorazkorzystanie zpełnipraw publicznych,
niekaralnośó zavmyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
nieposzlakowanaopinia,
wykształcenie wyższe II stopnia lub jednolite studia magisterskię w rozumieniu przepisów ustawy
o szkolnictwie wyższym,
staŻptacy: co najmniej 3 lata,
dobra znajomośó obsługi komputera (pakiet office) iurządzeńbiurowych,
bardzo dobra znajomośÓ oraz umiejętnośÓ właściwejinterpretacji
stosowania przepisów
w zakresie ustaw:

i

i)

ustawy z dniaZ9 stycznia}}}4 t.

_

ustawy z dnia 23 kwietni a 1964 r.

- Kodeks cywilny,

Prawo Zamówien Publicznych, dalej

_

,,ustawa Pzp",

ustawy zdnia14 częrwca 1960 r. - Kodeks PostępowaniaAdministracyjnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz przępisów wykonawczych do tych
ustawo

ponadto znajomośó przepisów prawa w zakresie:

-

ustawy z dniaŻ7 sierynia2}}9 r. o finansach publicznych,
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

rozpotządzeniaPrezesa Rady Ministrów z dnta 18 stycznia 20Il r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowch wykazów akt oraz instrukcji kancelaryjnej
w sprawie organizacji i zakresu działaniaarchiwów zakładowych,
ustawy z dnia 6 września2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
rozpotządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaó budynki i ich usytuowanie,

j)
k)

l)

doświadczenie zawodowe w zamówieniach publicznych w jednostce samorządu terytorialnego
lub innej jednostce sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych,
umiejętnośó technicznego przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
tj. umiejętnośó publikacji w BZP, DUUE, umiejętnośó walidacji ofert itp.
doświadczenie w rcalizacji procesów inwestycyjnych
umiejętnośÓ czytania dokumentacji
projektowej oraz weryfikowania kosztorysów inwestorskich w kontekścieprzestrzegania
przepisów ustawy Pzp na etapie rcalizacji zadan, np. w sytuacji konieczności zmian umowy
o zamówienie publiczne,

i

2) rvymagania dodatkowe

a) umiejętnośó badania wiarygodności finansowej podmiotów _ oceny sprawozdań finansowych,
b) dyspozycyj ność,odpowiedzialnośó, zdyscyplinowanie,
c) sprawnośó w organizowaniu swojego stanowiska pracy.

IV.ZAKRES ZADAŃ wYKoNYwANYcH NA STANoWISKU:

l)

zapewnianie zgodnościpostępowań prowadzonych ptzez Gminę Stryków

z

przepisatrti ustawy

Prp;

2) zapewnienie zgodności wykonywanych czynności z ustavł ą P zp;
3) zapewnianie bezpiecznego gtomadzenia dokumentacji oraz informacji
4)
5)
6)
7)
8)
9)

dotyczących
przygotowywanych, prowadzonych i realizowanych postępowań o zamówienia publiczne;
opracowywanie regulaminu pracy komisji przetargowych;
udział w pracach komisji przetargowychoraz merytoryczna obsługa tej komisji;
dokonywanie wyboru trybu postępowania przetar gowego ;
inicjowanie rczvłiązań i dokonywanie wyboru sposobu rozwiązywania problemów występujących
w trakcie realizacji zadafi inwestycyjnych;
opracowylvanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówieniavłtazzzałącznikami;
przygotowywanie ogłoszeń o wszczęciu i wynikach postępowań realizowanych na podstawie
ustawy Pzp;

l0)wyjaśnianie wątpliwości i zapytań wnoszonych przez wykonawców

w

trakcie trwania

postępowania;

ustosunkowywanie się do środków ochrony prawnej wrroszonychptzez wykonawców;
zabezpieczenia
l2)prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem zwalnianiem wadiów
należytego wykonania umowy;
13) sporządzanie protokołów z postępowania o zamówienia publiczne;
1 4) prowadzenie rej estru zamówień publicznych,
1 5) sporządzanie okresowych analiz i sprawozd an z zamówień publicznych;
16) współpracaz pracownikamiwydziaŁu w zakresie prawidłowej rea|izacji inwestycji i remontów,
l7)wykonywanie innych zadań zleconych ptzez Burmistrza.
11)

i

V. INF'ORMACJA

-

i

O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:

budynek piętrowy, stanowisko obecnie usytuowane

jest na II piętrze

(podjazd

dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym), sanitariat na parterze dostosowany do potrzeb
osoby niepełnosprawnej, brak windy,

vI.

wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy - I etat,
ptacaprzy komputerze powyzej połowy wymiaru czasupracy.
Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony. W przypadku osób podejmujących
po rM pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zostanie zawarta na czas
określony, nie dłuższyniż 6 miesięcy.

w

miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce' w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%. W związku z povlyŻszvm pierwszeństwo
w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile w wyniku
naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz
w naj większym stopniu spełniaj ących wymagania dodatkowe.

VII.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

2)
3)

własnoręcznie podpisany życiorys (CV),
kwestionariusz osobowy, wypełniony i własnoręcznie podpisany (wg wzoru dostępnego w BIP
Urzędu),

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5) kopie świadectwpracy' w przypadku prowadzenia działalnościgospodarczej Wypis KRS
lub wydruk z CEIDG,

6) kopia dokumentu potwierdzającego
7)
8)

niepełnosprawnośó, jeże|i kandydat zamierza skorzystaó
z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy,
w przypadku posiadania kserokopia zaświadczęnia o ukończeniu służbyprzygotowawczej
urzędnika samorządowego'
własnoręcznie podpisane oświadczenia (wg wzoru dostępnego w BIP Urzędu) o:
a) nieposzlakowanej opinii, niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ściganez oskatżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe
(w przypadku wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze zaświadczenie
z Krajowego Rejestru Karnego), posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
pełni praw publicznych, posiadanym obywatelstwie polskim,
korzystania
z zasttzeŻęniem art. 1l ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowlikach
samorządowych (Dz. U. z20I9 r,poz.1282),
b) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do reaLtzacji procedury naboru zgodnie
z Rozpotządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwatzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lwB (dalej określanym jako ,,RoDo'') otaz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracowrikach samorządolvych (Dz. U . z 2019 t., poz. 1282),

i

Z

z

vlil.

TERMIN, MIEJSCE I FoRMA SKŁADANIA DoKUMENTÓW:

1.

2.

3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne nateŻy składaó w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia

jakiego naboru dotyczą: ,,Nabór na stanowisko inspektor/główny specjalista (w zakresie
zamówień publicznych) w Wydziale Inwestycji' Zamówień Publicznych i Infrastruktury''
bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie w sekretariacie lub
za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Utząd Miejski w Strykowie, ul. Tadeusza
Kościuszki 27'95 _ 010 Stryków w terminie do dnia 20 października 2020 roku do godz. 12.00.
Dokumenty aplikacyjne muszą wpłynąć do sekretariatu tutejszego Urzędu w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 20 października 2020 r. godz, 12.00. W przypadku ofert przesłanych pocztą
o zachowaniu terminu decyduje data doręczenia dokumentów aplikacyjnych do Urzędu, a nie data
stempla operatora pocztowego.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu w innej formie niŻ zant<nięta koperta otaz po upływie vłyŻej
określonego terminu nie będą rozpatrywane.

4. Nie ma możliwościprzyjmowania dokumentów drogą elektroniczną. oferty

5.

przesłane

elektronicznie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci,którzy spełnią wymagania formalne określone wogłoszeniu zostaną powiadomieni
telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzęnia kolejnego etapu rekrutacji. Zostaną takŻe
poinformowani o metodach
technikach przyjętych do oceny kwalifikacji wymaganych
na stanowisku pracy objętym naborem.
Brak kontaktu telefonicznego zkandydatem w ciągu 3 dni roboczych od dnia następnego' po dniu
w którym upłynąłtermin składania ofert, skutkuje wykluczeniem kandydata z da|szego
postępowania rekrutacyj nego.
osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie zarnieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Strykowie oraz na tablicy ogłoszeń wUrzędzie Miejskim w Strykowie.

i

6.
7.
8.

9. Formularz

kwestionariusza osobowego oraz wzory niezbędnych oświadczeń dostępne
są w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Strykowie, www.bip.strykow.pl
w zakładce ''Praca wUtzędzie".

BURMISTRZ
Stryków, dnia 9 października2020 r
(podpis Burmistrza)

