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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
27-07-2018

Termin składania ofert
10-08-2018

Numer ogłoszenia
1127920

Status ogłoszenia
Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO
SPRZĄTACZKI” w terminie do 10 sierpnia 2018 roku do godz. 12:00 osobiście w siedzibie MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie, ul. Kard. Wyszyńskiego 4 lub drogą pocztową.
Liczy się data wpływu oferty do Ośrodka

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Małgorzata Konieczna, tel. 41 38 12 169 wew.5

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Małgorzata Konieczna, tel. 41 38 12 169 wew.5

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Sprzątaczka
Ilość etatów: 1/2
Wymiar: 20 godzin tygodniowo
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Planowane zatrudnienie: od 01.09.2018r. do 31.05.2020r. (okres trwania projektu), przewiduje się możliwość
dalszego zatrudnienia
Miejsce wykonywania pracy: Świetlica Środowiskowo-Socjoterapetyczna, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, 28-340
Sędziszów
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Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Sędziszów

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
celem zamówienia jest wybór kandydata/ki na stanowisko sprzataczka

Przedmiot zamówienia
Sprzątaczka
Ilość etatów: 1/2
Wymiar: 20 godzin tygodniowo
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Planowane zatrudnienie: od 01.09.2018r. do 31.05.2020r. (okres trwania projektu), przewiduje się możliwość
dalszego zatrudnienia
Miejsce wykonywania pracy: Świetlica Środowiskowo-Socjoterapetyczna, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, 28-340
Sędziszów

Kod CPV
90910000-9

Nazwa kodu CPV
Usługi sprzątania

Harmonogram realizacji zamówienia
Planowane zatrudnienie: od 01.09.2018r. do 31.05.2020r. (okres trwania projektu), przewiduje się możliwość
dalszego zatrudnienia

Załączniki
dokumentacja - ogłoszenie o naborze na stanowisko sprzątaczka
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wersja edytowalna

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
- zręczność fizyczna i ogólna sprawność,
- wykształcenie co najmniej podstawowe,
- dyspozycyjność,
- odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
- punktualność
- dokładność oraz umiejętność pracy w zespole
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) podpisany list motywacyjny;
2) podpisane CV;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienia jeżeli kandydat był lub jest
zatrudniony w innym zakładzie pracy;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie dokumentów potwierdzających
posiadane kwalifikacje i doświadczenie (jeżeli dotyczą);
5) podpisane oświadczenie o niekaralności;
6) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych;
7) podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych;
8) podpisany oryginał kwestionariusza osobowego;
9) podpisana klauzula informacyjna
10) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z
oryginałem”.

Zamówienia uzupełniające
przewiduje się możliwość dalszego zatrudnienia

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani telefonicznie o terminie i miejscu
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
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Wykluczenia
Wykluczeniu podlegają Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w
postępowaniu oraz zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu
osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA SĘDZISZÓW/MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Adres
kard. Wyszyńskiego 4
28-340 Sędziszów
świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu
413812169

Fax
413812169

NIP
6561813896

Tytuł projektu
POWIAT JĘDRZEJOWSKI REALIZATOREM INNOWACYJNYCH I WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
USŁUG SPOŁECZNYCH

Numer projektu
RPSW.09.02.01-26-0027/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte – Inne

Opis
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Zamawiający rezygnuję z utworzenia etatu
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