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Toruń, dnia 12 stycznia 2015 r.

Urząd Miasta Torunia
Wydział Informatyki ul. Legionów 220
e-mail: wi.pzp@um .torun.pl

Konkurs WI.210.3.2015
Wydział Informatyki
87-100 Toruń
ul. Legionów 220
ogłasza

postępowanie konkursowe w ramach projektu „Zintegrowany System Informacyjny Miast" - przyjęty
skrót ZSIM, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie
potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w
administracji samorządowej na stanowisko specjalisty ds. wdrożeń.
I.
INFORMACJE OGÓLNE
Zapytanie zostaje umieszczone na stronie Zamawiającego www.bip.torun.pl w celu dotarcia do
najszerszej ilości kandydatów.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania
kandydatów.
Okres realizacji Projektu: od 2 kwietnia 2014 roku do 31 lipca 2015 roku.
Nazwa i adres Zamawiającego: Urząd Miasta Torunia , Wydział Informatyki , Toruń ul. Legionów 220.
Osoba do kontaktów roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00: Piotr Konstanty, Dyrektor Wydziału
Informatyki tel. 56 611 88 33 p.konstanty@um.torun.pl

II. Poszukiwany kandydat na stanowisko - specjalisty ds. wdrożeń:

1) Przewidywane miesięczne zaangażowanie czasu w realizację zadań to 20 godzin,
2) forma zatrudnienia – umowa zlecenie,
3) okres realizacji zamówienia – do końca trwania projektu.
1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje przede wszystkim:
a) wdrożenie EZD w Urzędzie Miasta Torunia,
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b) integracja EZD w środowisku Urzędu Miasta Torunia,
c) nadzorowanie prac Wykonawców wyłonionych w ramach zamówień publicznych,
d) współpraca z mieszkańcami,
e) efektywne wdrożenie projektu.
2. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie powinien spełniać następujące wymagania :

a) wykształcenie wyższe (informatyka),
b) doświadczenie wynikające z okresu zatrudnienia lub wykonywanego zamówienia
na rzecz samorządu w okresie przynajmniej 3 lat,
c) uczestnictwo co najmniej w 1 projekcie dotyczącym e-usług,
d) doświadczenie we w wdrażaniu systemów informatycznych (EZD),
e) doświadczenie w kontakcie z mieszkańcami dot. e-usług,
f) umiejętność zarządzania czasem oraz dyspozycyjność,
g) umiejętność pracy w zespole,
h) zdolności komunikacyjne.

III.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Zintegrowany System Informacyjny Miast" realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału
administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji
samorządowej. Liderem projektu jest Gmina Miasto Toruń we współpracy z 2 Partnerami: Gminą
Miastem Bydgoszcz i Gminą Miastem Grudziądz. Projekt jest wspófinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług, podwyższenie
kompetencji pracowników w trzech Jednostkach Samorządu Terytorialnego w zakresie stosowania
nowoczesnych rozwiązań IT i w procesie świadczenia tych usług.
Cele szczegółowe projektu:
1. Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez urzędy trzech JST.
2. Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych, przez trzy JST za pomocą
platformy ePUAP.
3. Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania
nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych.
4. Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych
usług publicznych świadczonych przez trzy JST objęte wsparciem.
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IV.

Miejsce wykonywania zamówienia
Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Wydziału Informatyki, 87-100 Toruń, ul.
Legionów 220

V.

Inne uwarunkowania
1) Obowiązek przestrzegania wytycznych PO KL dla projektów.
2) Co miesięczne wystawienia rachunku za wykonane zlecenie.

VI.
Ustalono następujący tryb przeprowadzenia naboru:
Termin składania ofert: do dnia 26.01.2015 r. w godzinach pracy urzędu.
Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „WI.210.3.2015, konkurs
ofert”, w Wydziale Informatyki przy ul. Legionów 220 (tel. 56 611 88 33),
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. Urzędu.
O spełnianiu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania
kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e – mailowy lub telefonicznie.

