
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny  
im. Jana Mikulicza-Radeckiego  

we Wrocławiu 
 
 
 

Zatrudni  
Kierownika Działu Zamówień Publicznych 

 
 
 
Wymagania: 

 minimum 6-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych w tym minimum  
3-letnie na stanowisku kierownika Działu Zamówień Publicznych 

 niezbędna bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów 

wykonawczych do ustawy, a także ustawy o finansach publicznych, kodeksu 
cywilnego i ustawy o działalności leczniczej 

 wykształcenie ekonomiczne/prawnicze - preferowane wyższe 
 szeroko rozwinięte umiejętności organizacji pracy własnej i pracy Działu 
 skuteczna komunikacja (pisemna, ustna, umiejętność argumentowania) 

 wysoka etyka zawodowa 
 dobra znajomość obsługi pakietu MS Office 

 zaangażowanie i podejmowanie własnych inicjatyw 
 samodzielność, dokładność i odpowiedzialność 

Opis stanowiska: 

 odpowiedzialność za organizację zamówień publicznych w szpitalu 
 zarządzanie podległym zespołem specjalistów 
 prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
 sporządzanie dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne 
 prowadzenie Centralnego Rejestru Zamówień Publicznych 
 publikowanie ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia w siedzibie 

Zamawiającego, Dzienniku Urzędowym UE, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz 
na stronie internetowej 

 opiniowanie wniosków dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

pod względem zgodności z procedurą udzielenia zamówień publicznych 
 udzielanie jednostkom organizacyjnym ASK informacji, co do możliwości udzielania 

zamówień we wszystkich trybach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień 
publicznych 

 sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych 
 przechowywanie dokumentacji postępowania 
 przygotowywanie w zakresie zamówień publicznych projektów wewnętrznych 

procedur i zarządzeń 
 świadczenie pomocy merytorycznej przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych 
 weryfikowanie prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej  

w postępowaniach o zamówienie publiczne 



 koordynacja i kontrola czynności związanych z zawarciem umowy z wykonawcami 

poprzez dokonywanie wstępnej kontroli projektów umów przed przedłożeniem do 
akceptacji radcy prawnemu 

 kontrolowanie poprawności innych dokumentów przygotowywanych w związku  
z zamówieniami publicznym 

Oferujemy: 
 
- ciekawą pracę w największym i najnowocześniejszym szpitalu klinicznym w Polsce 
- stabilne warunki zatrudnienia 
- ambitną pracę pełną wyzwań zawodowych 
- dofinansowanie do pakietu sportowego 
- niezbędne narzędzia pracy 
- szkolenia językowe 
 
Oferty (list motywacyjny i CV) wraz z klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 
101, poz. 926 z późn. zm.)" 
 
prosimy składać do dnia 5 sierpnia 2013 roku z dopiskiem ,,Kierownik DZP’’ na adres: 
 
Dział Kadr i Płac 
Budynek H, I piętro, Pok. 2.38 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny  
ul. Borowska 213 
50-556 Wrocław 
 
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: praca@usk.wroc.pl  
 
Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie www.usk.wroc.pl w zakładce Kariera  
i Konkursy lub pod numerem tel. 71 733 12 02   


