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W związku z wartością zamówienia poniżej 130.000 zł netto, konkurs realizowany jest poza ustawą 

z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
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Ogłoszenie 
Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu 

Badawczego 
ogłasza konkurs: 

 

 
Zamawiający zawrze umowę cywilnoprawną w projekcie z następującym ekspertem:  

Ekspertem technicznym w zakresie wykonywania badań serologicznych w celu potwierdzenia zakażenia 
wirusem odry lub różyczki oraz różnicowanie innych wirusowych zakażeń metodami serologicznymi; badania 
IgG i IgM, awidność; wykonywanie badań serologicznych w ramach akredytacji WHO, w ramach projektu pt. 
„Zadanie 8: Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego dotyczącego chorób zakaźnych; Działanie 2.2. 
Realizacja programu eliminacji odry/różyczki wg wymagań WHO” w ramach Narodowego Programu Zdrowia 
na lata 2021-2025. 
 
Obowiązki eksperta: 

• Przyjmowanie  i ocena materiału do badań. 

• Opracowanie materiału klinicznego i wykonywanie badań z zakresu laboratoryjnej diagnostyki 

medycznej, szczególnie diagnostyki zakażeń wirusem odry i różyczki wg. wymagań WHO  

(badania IgM, IgG, awidność) 

• Dokumentacja wyników  

• Raportowanie wyników przełożonym 

• Udział w badaniach retestacji oraz panelu WHO 

Planowany termin realizacji: 
Wykonanie usługi w terminie: od podpisania umowy do  31 grudnia 2021 r.  
Zamawiający przewiduje, iż zleci Wykonawcy maksymalnie 180 roboczogodzin w ramach realizacji całości 
przedmiotu umowy. 
 
I. Warunki, jakie powinien spełniać  kandydat  

• Wykształcenie średnie techniczne. 

• Minimum 10 lat doświadczenia w laboratorium (laboratoryjna diagnostyka medyczna). 

• Minimum 5 lata doświadczenia w pracy w systemie badań objętych akredytacją PCA i WHO. 

• doświadczenie w wykonywaniu badań w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej 

(molekularnej i / lub serologicznej) w kierunku odry i różyczki.  

 

II. Zgłoszenie konkursowe wg Załącznika nr 1 do Ogłoszenia o konkursie, powinno zawierać:  

• List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV). 
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• Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte 
doświadczenie zawodowe. 

• Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy. 

• Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia. 

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji 
kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

III. Zgłoszenia konkursowe wraz z wymaganym załącznikiem – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia -  należy 

przesyłać w terminie do 09.11.2021  r. do godz. 10.00 na adres e-mail: zamowieniapubliczne@pzh.gov.pl  

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko technika w Zakładzie Wirusologii NIZP PZH-PIB”. 

W przypadku dokumentów elektronicznych prosimy o przesłanie skanów z podpisami.  

 

Oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, nie będą 
rozpatrywane. 
 
IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie NIZP- PZH w dniu  09.11.2021  r. o godz. 10.15. 

 

V. Zawarcie umowy na podstawie umowy cywilnoprawnej.  

1. Zawarcie umowy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zamawiający dokona wybory Wykonawcy, 

który spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz zaoferował najniższą cenę za  

1 roboczogodzinę pracy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w przypadku nieotrzymania środków 

finansowych na realizację zadania lub w innych uzasadnionych przypadkach. 

 

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 na adres zamowieniapubliczne@pzh.gov.pl 
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