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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach 

OGŁASZA NABÓR 

 NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

Na rzecz realizacji projektu: 

p.n. „Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

ośrodki pomocy społecznej.  

 
Nazwa i adres jednostki:  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, Plac 1 Maja 6, 11-710 Piecki.  
 

Forma zatrudnienia: 

 

 Specjalista ds. zamówień publicznych - Praca wykonywana na podstawie umowy cywilno-

prawnej (umowa zlecenie) w ramach realizacji projektu „Ograniczenie bezrobocia             

i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki” 

  Przewidywany czas trwania umowy: marzec 2014r. – grudzień 2014r.  

 

 

Zakres działań przewidzianych dla specjalisty ds. zamówień publicznych obejmuje: 

 

1. Pomoc w zakresie formalno-prawnego przygotowywania i przeprowadzenia 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 

2. Konsultacje robocze z Zamawiającym na etapie przygotowywania dokumentacji          

do przetargu (weryfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                           

i załączników). 

3. Uczestnictwo w audytach komisji przetargowej.  

4. Ocena formalno prawna ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności 

dokumentacji sporządzonej w postępowaniach o zamówienia publiczne). 

5. Współpraca z koordynatorem projektu systemowego. 

6. Przestrzeganie procedur i instrukcji związanych z realizacją projektu.  

7. Weryfikacja wzorów dokumentacji stosowanych w Dziale Zamówień Publicznych.  

8. Weryfikacja sprawozdawczości dotyczącej PZP.  
 

Wymagania niezbędne: 

 wykształcenie wyższe kierunkowe, 

 posiadanie kwalifikacji oraz wiedzy merytorycznej w zakresie przeprowadzania postępowań     

o udzielenie zamówienia publicznego, 
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 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych, 

 praktyczna znajomość przepisów ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie – umiejętność interpretacji przepisów dotyczących 

zamówień publicznych , 

 doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

 samodzielność i dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność 

negocjacji, odpowiedzialność, rzetelność, doskonałość.  

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 Opis doświadczenia zawodowego w przeprowadzeniu procedur przetargowych w ramach 

projektów POKL 

 Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń              

o ukończonych kursach i szkoleniach. 

 Oświadczenie o niekaralności o następującej treści: 

 „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się 

przeciwko mnie postępowanie karne” 

„Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw 

publicznych (zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt.2 ustawy o pracownikach samorządowych Dz. U.          

z 2008r. Nr 223 poz. 14580 z późn. zm.).”  

 Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: 

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych zawartych w 

ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych,         

na rzecz realizacji projektu systemowego p.n. „Ograniczenie bezrobocia i sfery 

wykluczenia społecznego w gminie Piecki” realizowanego przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Pieckach., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.,                 

o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.” 

 

Sposób i termin składania dokumentów: 

 Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do Biura Projektu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach. Pl. 1 Maja 3, 11-710 Piecki., 

osobiście bądź korespondencyjnie z dopiskiem „Specjalista ds. zamówień 

publicznych” w terminie do 26 marca 2014r (liczy się data wpływu do GOPS)  

 Dodatkowe informacje: 

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Pieckach           

po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 
 

 

 


