
Ogłoszenie na zawarcie z 2 osobami fizycznymi umowy -zlecenia na dorywcze prace 
gospodarcze w obiektach i na terenie zewn ętrznym PA ŻP w Warszawie oraz w 
Oddziałach Terenowych w okresie od 01.01.2012 do 30 .04.2012 o warto ści 
nieprzekraczaj ącej równowarto ści 14 000 euro,  zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z d nia 
29.01.2004r. Prawo Zamówie ń Publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r. na 223, poz. 165 5 z późn. 
zm.). 

  
W ramach umowy zlecenia przewidziano do wykonania następujący podstawowy zakres 
prac dorywczych: 
-usuwanie usterek i konserwacja technicznych elementów wyposażenia wewnętrznego i 
zewnętrznego w obiektach PAŻP w Warszawie  

-naprawa zamków drzwiowych, meblowych, samozamykaczy z jednoczesną regulacją drzwi, 

-wykonywanie prac malarskich i związanych z tapetowaniem, 

-naprawa i modernizacja wyposażenia biurowego jak: biurka, fotele, szafy itp., 

-montaż w pomieszczeniach biurowych i ogólnodostępnych dodatkowego wystroju typu: 
mapy, lustra, tablice, obrazy, 

-wykonywanie prac związanych z rozładunkiem i załadunkiem ciężkiego sprzętu i towarów, 

-wynoszenie i wnoszenie wyposażenia biurowego i sprzętu z/do pomieszczeń, w których 
prowadzone są prace remontowe i w trakcie przeprowadzek, 

-prace gospodarcze związane ze zmianami alokacyjnymi w obiektach PAŻP w Warszawie, 

-prace gospodarcze związane z przygotowywaniem imprez sportowych, 

-odśnieżanie terenów zewnętrznych PAŻP  w Warszawie nie objętych umową na sprzątanie, 

-koszenie trawy,  grabienie liści, przycinanie gałęzi drzew i krzewów na terenach 
zewnętrznych  PAŻP w Warszawie  oraz w Oddziałach Terenowych,  

- przygotowywani do kasacji wyposażenia biurowego znajdującego się  w obiektach PAŻP w 
Warszawie, 

-przygotowywanie  do spisów z natury wyposażenia biurowego znajdującego się w 
pomieszczeniach obiektowych PAŻP w Warszawie, 

-wykonywanie innych dorywczych prac gospodarczych zlecanych przez Zleceniodawcę.  

 
Wymagania: 
 
- wykształcenie minimum średnie 
- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych 
- prawo jazdy kat. „B” 
- minimum 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu obowiązków o podobnym 
  charakterze 
- dyspozycyjność 



- umiejętność pracy w zespole 
- kreatywność i bezkonfliktowość 
- znajomość zagadnień związanych ze specyfiką i działalnością PAŻP 
- wiek od 23 do 30 lat 
 
Oferta powinna zawierać: 
1. CV 

2. list motywacyjny 

Do oferty powinny być dołączone: 

1. kserokopia ukończenia szkoły 

 

Oferty prosimy składać do dnia  31.12. 2011r. włącznie na nasz adres Polska Agencja 
Żeglugi Powietrznej z dopiskiem AZN, 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8, nr. faxu (022) 574-
52-28  lub pocztą elektroniczną na adres: a.malesa@pansa.pl. 

Dodatkowe informacje: (22) 574 63 34. 


