
Nazwa stanowiska 

Dział  

Liczba poszukiwanych pracowników

Wymiar etatu

średnie licencjat x wyższe x

doświadczenie zawodowe 3 lata

Pożądane kompetencje

wymagane dokumenty

miejsce wykonywania pracy

termin składania dokumentów

droga składania aplikacji

przewidywany termin rozstrzygnięcia 

Klauzula RODO - prosimy o 

zamieszczenie w CV lub liście 

motywacyjnym

OGŁOSZENIE O PRACĘ

Informacje dotyczące stanowiska pracy, którego rekrutacja dotyczy:

specjalista - stanowisko ds. zamówień publicznych

Administracyjny

1

Wymagane wykształcenie

Wymagane doświadczenie zawodowe

Profil wymagań wobec kandydata

Zadania zatrudnionego pracownika - 

opis stanowiska pracy

1

z zakresu: prowadzenia zamówień publicznych po stronie Zamawiającego - min. 3 lata

do 4 września 2022 r.; oferty niekompletne lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane; Zastrzegamy sobie 

prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami

CV i list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, na które ubiega się kandydat/ka

Kraków, ul. Wróblewskiego 6

na adres maila: praca@instytutksiazki.pl podając w tytule maila "stanowisko ds. zamówień publicznych"

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę

oferujemy

znajomość praktyczna ustawy Prawo zamówień publicznych, doświadczenie w instytucji finansów publicznych, 

znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, odpowiedzialność i rzetelność, poczucie 

odpowiedzilaności za wykonywane obowiązki, wysoka kultura osobista, umiejętność interpretacji przepisów prawa, 

dobra organizacja pracy. 

świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

program szkoleń

Specjalista/-tka zajmuje się zadaniami związanymi z udzielaniem zamówień publicznych przez Instytut Książki, 

zwłaszcza w obszarze zamówień do 130 tys. zł. Do zadań specjalisty/-tki należą czynności dotyczące  przygotowania, 

prowadzenia, dokumentowania i archiwizowania zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznymi 

uregulowaniami, w tym m.in.:

- przyjmowanie wniosków oraz kontrolowanie ich pod względem prawidłowej realizacji planu zamówień publicznych i 

planu rzeczowo-finansowego;

- sprawdzanie zapotrzebowań, faktur i rachunków pod kątem formalnym i zgodności z planem zamówień publicznych i 

wydatkowania;

- prowadzenie rejestru wydatków i bieżąca ich kontrola;

- prowadzenie całości spraw w Instytucie Książki związanych z zamówieniami wyłączonymi z zakresu Ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Pzp) na mocy art. 2 ust. 1 ustawy Pzp;

- nadzorowanie wydatków pod kątem zgodności z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 

kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 ustawy Pzp;

- kontrola prawidłowości i kompletności rejestru umów prowadzonego przez pozostałe komórki organizacyjne;

- realizacja innych programów, projektów i zadań zleconych przez przełożonych, w tym przygotowanie opisów 

przedmiotu zamówienia dla obszaru realizowanego przez Dział Administracyjny,

- przygotowanie projektów umów do akceptacji Działu Prawnego.

do 18 września 2022 r.

rozwój zawodowy


