
Załącznik Nr 3 

do Regulaminu naboru pracowników  

na wolne stanowiska urzędnicze  

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY  

1. Wójt Gminy Komprachcice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy  

w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice:  

inspektor ds. zamówień publicznych 
( nazwa stanowiska na które ogłasza się nabór ) 

2. Wymagania niezbędne: 

1) obywatelstwo polskie, 

2) wykształcenie wyższe (pożądane administracyjne lub prawnicze), 

3) znajomość KPA,  

4) znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, 

5) staż pracy: nie wymagany, 

6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku. 

3. Wymagania dodatkowe: 

1) umiejętność obsługi komputera (programy Word, Excel), 

2) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych, 

3) wysoka kultura osobista i motywacja do pracy 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

-  Zadania główne: 

1) przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,  

do których stosuje się przepisy ustawy PZP oraz postępowań do których nie stosuje się 

przepisów ustawy PZP; 

2) prawidłowe określanie przedmiotu zamówienia; 

3) opracowywanie dokumentów i oświadczeń wymaganych od dostawców; 

4) udzielanie wyjaśnień w zakresie udzielanego zamówienia; 

5) opracowywanie i prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

6) wnioskowanie o przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji wykonawców lub dostawców; 

7) sporządzanie projektów umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego; 

8) przesyłanie drogą elektroniczną ogłoszeń o zamówieniach publicznych do publikacji  

w Biuletynie Zamówień Publicznych, publikowanie dokumentów przetargowych w BIP 

Urzędu Gminy w Komprachcicach; 

9) sprawdzanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych pod względem ich 

zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz ofert złożonych w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym i spełnienia 

przez wykonawców wymaganych warunków dla potrzeb Komisji Przetargowej; 

10) rozpatrywanie odwołań i protestów złożonych przez wykonawców; 

11) przedkładanie członkom Komisji Przetargowej i Wójtowi Gminy Komprachcice 

dokumentów dotyczących przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne do 

zatwierdzenia; 

12) udział w pracach Komisji Przetargowych powoływanych do przygotowania  

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 



13) negocjowanie ceny przy stosowaniu formy „zamówienie z wolnej ręki”; 

14) sporządzanie protokołów postępowania; 

15) opracowywanie i przesyłanie wykonawcom i usługodawcom dokumentów 

przetargowych  /specyfikacja istotnych warunków zamówienia, kosztorys, mapy itp./ 

16) wnioskowanie o wykluczenie wykonawców lub dostawców, 

17) określenie wysokości  wadium i sposobu jego spłaty; 

18) dbanie o terminowe zwroty wadium dla prowadzonych postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego przez Urząd Gminy w Komprachcicach; 

19) określenie wysokości  zabezpieczenia oraz sposobu jego realizacji; 

20) przechowywanie ofert zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

21) przedkładanie kompletu dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego na 

stanowisko pracy realizujące zamówienia publiczne; 

22) opisywanie faktur i rachunków pod względem ustawy o zamówieniach publicznych; 

23) sporządzanie na żądanie przełożonych sprawozdań i analiz dotyczących prowadzonych 

spraw; 

24) sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wynikających z zakresu zadań 

stanowiska; 

25) współpraca w zakresie wykonywanych zadań z innymi referatami i gminnymi 

jednostkami organizacyjnymi; 

26) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego. 

- Zadania pomocnicze: 

1) akceptowanie faktur pod względem zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych przy 

zakupach towarów i usług oraz robotach budowlanych realizowanych  przez Urząd Gminy 

w zakresie remontów i inwestycji, a także utrzymania dróg gminnych; 

2) wnioskowanie o powołanie biegłych rzeczoznawców do Komisji Przetargowej. 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Komprachcicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%. 

6. Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny, CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t.),  

2) kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

3) kserokopie świadectw pracy (jeżeli posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność  

z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy, 

4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego 

stanowiska, 

5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) 

potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  

6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie 

pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków 

w wymiarze jednego etatu,  



8) dokument potwierdzający niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza 

skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach 

samorządowych, 

9) dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać (liczy się data stempla 

pocztowego) w terminie do dnia  

22.05.2017 r. do godz. 1000  , 

pod adresem: Urząd Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, 46 – 070  Komprachcice,  

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 

„ nabór na wolne stanowisko urzędnicze -  inspektor ds. zamówień publicznych” . 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 

Z Regulaminem naboru można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Komprachcicach przy  

ul. Kolejowej 3 ( pokój kadr nr 107, I – sze piętro ) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

pod adresem:  bip.komprachcice.pl. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  77 4031704 . 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym 

powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej. 

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona  

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Komprachcicach oraz na tablicy informacyjnej 

w Urzędzie Gminy. 

Wójt Gminy 

Leonard Pietruszka 

 


