Warszawa, dnia 19.11.2020 r.
Znak sprawy: A-AZ-22-86/11/20

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY (NIZP-PZH)
UL. CHOCIMSKA 24
00-791 Warszawa

Konkurs realizowany na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843)

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 54 21 400, +48 22 54 21 200, fax: +48 22 849 74 84
www.pzh.gov.pl, e-mail: pzh@pzh.gov.pl
Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 93 1130 1017 0080 1180 2020 0001 (SWIFT: GOSKPLPW)

Ogłoszenie
Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny
ogłasza konkurs:
- na zatrudnienie osoby, która przygotuje do druku dostarczony manuskrypt „Raport na temat
aktywności fizycznej w Polsce. Narodowe rekomendacje" w dwóch wersjach - produkcyjnej do druku
oraz wersję opublikowaną do umieszczenia na stronie Internetowej Instytutu (obydwie zostaną
przygotowane w plikach pdf).
Zamawiający zatrudni 1 osobę: do przygotowania do druku dostarczonego manuskryptu „Raport na
temat aktywności fizycznej w Polsce. Narodowe rekomendacje" w dwóch wersjach - produkcyjnej do
druku oraz wersję opublikowaną do umieszczenia na stronie Internetowej Instytutu (obydwie zostaną
przygotowane w plikach pdf).
Obowiązki:
Przygotowanie do druku dostarczonego manuskryptu „Raport na temat aktywności fizycznej w Polsce.
Narodowe rekomendacje" w dwóch wersjach - produkcyjnej do druku oraz wersję opublikowaną do
umieszczenia na stronie Internetowej Instytutu (obydwie zostaną przygotowane w plikach pdf).
Raport w formacie B5 zawiera około 250 stron w tym ok. 40 tabel i 20 rycin - ostatecznie ilość może
ulec drobnej zmianie
Planowany termin realizacji:
Wykonanie usługi w terminie:
Przekazanie manuskryptu do 25 listopada - pierwsza wersja do 9 grudnia plus dwa dni na poprawki,
ostateczna wersja planowana najpóźniej do 14 grudnia 2020 roku.
I. Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:
1) Kandydat musi posiadać doświadczenie w składzie i łamaniu książek o charakterze naukowym

oraz załączyć do zgłoszenia co najmniej dwie „złamane” publikacje w plikach PDF.
II. Zgłoszenie konkursowe wg Załącznika nr 1 do Ogłoszenia o konkursie, powinno zawierać:
1) Oświadczenie.
III. Zgłoszenia konkursowe wraz z wymaganym załącznikiem – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - należy

przesyłać w terminie do dnia 23.11.2020 r. do godziny 10:00 na adres e-mail: kkalinska@pzh.gov.pl
w przypadku dokumentów elektronicznych prosimy o przesłanie skanów z podpisami.
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IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie NIZP- PZH w dniu 23.11.2020 r. o godz. 10:15

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz
negocjacji szczegółowych warunków zatrudnienia i wynagrodzenia z wybranymi w ramach
postępowania konkursowego kandydatami w siedzibie NIZP-PZH w dniu 23.11.2020 r. w godzinach
11:00-13:00 (dopuszczalne jest przeprowadzenie rozmów w formie telekonferencji).
V. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia: 24.11.2020 r.

1. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w przypadku nieotrzymania
środków finansowych na realizację zadania.
VI. Sposób porozumiewania się i osoba upoważniona do kontaktów:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie dodatkowych informacji drogą
elektroniczną. Osobą upoważnioną do udzielenia informacji jest:
Katarzyna Kalińska, adres email: kkalinska@pzh.gov.pl

Rafał Patoła
Prokurent
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych
(dokument podpisany elektronicznie)
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