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OGI,OSZENIE
Prezesa zarzqdu Budynk6w Mieszkalnych w suwalkach rBS sp. z o.o,
o naborze kandydat6w na stanowisko inspektora ds. zamrfwief publicznych

I. Nanva i adres.
Zarzqd Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o.
ul. Wigierska32
76 - 400 Suwalki
tel.87 563 50 00

rr. okreslenie nazury stanowiska, na kt6re prowadzony jest nab6r.
Inspektor ds. zam6wieri publicznych.

Irr. okreSlenie wym agafi z,w i}zanych z wy Lej wymienionym stanowiskiem.

1.

Wymagania niezbgdne:
1) petrna zdolnoSd do czynnoSci prawnych orazkorzystanie zpeNnipraw publi cznych,
2) niekaralno(ft za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarzeniu p.tbli.r.r.go lub umy6lne
przestgpstwo skarbowe,
3) wyksztalcenie wyhsze,

4) co najmniej 3 - letni stuL pracy, w tym

2.

udokumentowane minimum roczne
doswiadczenie w zam6wieniach publicznych po stronie zamawiajqcego,
5) znaiomoS6 ustawy Prawo zam6wieri publicznych orazprzepis6w-wykonawczych.
Wymagania dodatkowe (preferowane):
1) ukoriczone studia podyplomowe z zakresu zam6wieri publicznych,
2) znajomoSl, zagadnieh z zal<resl przygotowania inwestycji i przepis6w prawa
budowlanego,
3) znajomoS6 ustaw: o ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym zasobie gniny
i o zmianie Kodeksu cywilnego, gospo larce nieruchomoSciami, wlasnoSci lokalil
4) umiejgtno56 pracy w zespole, umiejgtnoSl organizacji pracy wlasnej, samodzielno66
i dokladnoSi, odpomoSi na stres.

IV. Zakres zad,afiwykonywanych na ww. stanowisku.

Do zadah inspektora ds. zam6wieri publicznych nalezy wykonywanie zadan zwiryanych
z zam6wieniami publicznymi na dostawy, uslugi i roboty budowlane , aw szczeg6lnoSci:
1) organizacja udzielania zamowieri publicznych w oparciu o przepisy ustawy prawo
zam6wieri, publicznych;
weryfikowanie pod wzglgdem formalnym wniosk6w o przeprowadzeniepostgpowania
przekazywanych pruez wewngtrzne kom6rki organizacyjne;
3) przygotowywanie i przeprowadzanie postgpowari o udzielenie zam6wieri publicznych,
publikowanie ogloszeri w biuletynie Urzgdu Zarnowiefi Publicznych, prowadzenie
dokumentacj i postgpowari;
4) wydawanie wykonawcom dokument6w zwiryarrych z prowadzonym postgpowaniem
o udzieleni e zamowieri publicznych;
5) prowadzenie proce dury zwiqzanej z rozpatrywaniem wnoszonych odwolari;
6) przygotowywanie projekt6w um6w na dostawy, uslugi i roboty budowlane;
7) prowadzenie ewidencji prowadzonych postgpowaf o udzielenie zam6wieri
publicznych,
8) sporz4dzanie sprawo zdawczofici z udzielonych zam6wieri publicznych.

2)

V.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
L Praca wykonywana bgdzie w Zarzydzie Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach
TBS sp. z o.o. przy ul. wigierskiej 32 w pelnym wymiarze czasu pracy,

2.

3.
4.

z wykorzystaniem sprzgtu komputerowego.

Zwylonionvm kandydatem zostanie zawartaumowa

o pracg na okres pr6bny.
Praca ma charakter biurowo-terenowy, wymaga kontaktu z klientem.

Budynek nie jest przystosowany do zatrudnienia os6b z niepelnosprawnoSci4 ruchowq
(np. os6b poruszaj4cych si9 na w6zku).

VI. Wymagane dokumenty i o5wiadczenia:
L curriculum vitae z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny.

2. Kopie dokument6w potwierd zai}cy ch wymagane wyksztalcenie.
3. Kopie Swiadectw pracy dokumentuj4cych wymagany sta| pracy lub za$wiadczenie
4.
5.
6.
7.

o zatrudnieniu, zawieraj4ce okres zatrudnienia, wprzypadku pozostawania w stosunku
pracy.
Dokument potwierdzai4cy doSwiadczenie w zam6wieniach publicznych po stronie
zarnawlaJqcego.
Podpisane odrgcznie oSwiadczenie o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych oraz
korzystaniu z peNni praw publi czny ch.
Podpisane odrgcznie oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem
s4du za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarzenia publicr.rego iub umyglne
przestgpstwo skarbowe.
Podpisana odrgcznie klauzula o tresci: ,,Wyra?am zgodg na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw4 z dnia
29 sierpnia 'J.997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.IJ. z 2015 r., poz. 2135 z p6in.
zm.)".

Wybrany kandydat przed zawarciem umowy

o pracA zobowiqzany bgdzie dostarczyc

zaSwradczenie o niekaralnoSci z Krajowego Rejestru Karnego.

VII. Termin i miejsce skladania rvymaganych dokument6w:
Dokumenty aplikacyjne o kt6rych mowa w Rozdziale VI ogtoszeniamoiznaskladac osobiScie
sekretariacie Zarz4du Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o.,
ul. Wigierska 32, pok6j nr 10 lub przeslad za poSrednictwem poczty w terminie do dnia
14 czerwca 2016 r. do godz. 1500 flicry sig data wptywu do Sprilki, a nie data stempla
pocztowego) na adres:

w

ZarzqdBudynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o.
ul. Wigierska3Z
16-400 Suwalki
w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Nab6r na stanowisko inspektora
publicznych".

ds.

zam6wieri

Dokumenty niekompletne, niespelniaj4ce wymog6w formalnych oraz ktrfre wptyn4 do
sp6,lki po uptywie rryiej okreslonego terminu nie b9d4 rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru bgdzie umieszczona na tablicy ogloszeri i stronie intemetowei
www.zbm.suwalki.pl

Suwalki,

dnia

aia2016 r.

