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ul. Sobieskiego 83, 43-300 Bielsko-Biała 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

Specjalista ds. zamówień publicznych  

1) Wymagania: 
 

• pełna zdolność do wykonywania czynności prawnych, oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,  
• wykształcenie wyższe, 
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe,  
• nieposzlakowana opinia,  
• znajomość przepisów ustawy: Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie – umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych.  
• znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych oraz innych przepisów i aktów obowiązujących przy stosowaniu ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych.  

• zdolności organizacyjne, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, systematyczność, 
komunikatywność, zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków,  

• znajomość stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, 
• preferowane doświadczenie na w/w stanowisku minimum 2 lata. 

 
2) Podstawowe zadanie wykonywane  na stanowisku: 
• prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych,  

• udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno – prawnego przygotowania i przeprowadzania 
postępowań o udzielanie zamówień publicznych,  

• sporządzanie umów o zamówienia publiczne,  
• udział w pracach komisji przetargowej,  
• prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania, zamówienia, pisma wynikające z procedur 

odwoławczych itp.),  
• ocena formalno – prawna składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji 

przetargowej sporządzonej w postępowaniach o zamówienia publiczne),  
• koordynowanie i kontrolowanie czynności związanych z zawarciem umowy  

z wybranym oferentem poprzez dokonywanie wstępnej kontroli projektów umów. 
 

1) Wymagane dokumenty: 
List motywacyjny, CV. 

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 15.05.2021 roku: 

 
-osobiście w siedzibie Szpitala Pediatrycznego w Sekcji Kadrowo-Płacowej, 
 pocztą elektroniczną na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl. 

Wymagane dokumenty powinny zawierać klauzulę: 

[ ]*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez 
Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej przez okres jednego miesiąca 
................................................Imię i nazwisko 

 [ ]*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych załączonych dokumentach -wymagane jeśli 
przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa wart. 9ust. 1RODO 
..............................................Imię i nazwisko  
 

*Proszę zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole wyboru 


