
Zalqcznik nr I do zarzqdzenia
DyreklOro Szpitala Wolskiego nr 146/2019

z dnia 08.07.2019 r.

OGLOSZENIE

DYREKTOR SZPITALA WOLSKIEGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WARSZA WIE UL. KASPRZAKA 17

oglaszu konkursu nu udzielunie speejalistyeznyeh swiadeze,; zdrowolnyeh w zakresie kardiologii - wykonywuniu
badu,; eehokurdiologieznyeh w Porudni kurdiologieznej, w Oddziule kurdiologieznym, Osrodku diugnostyki i terupii
wewn~lrznuezyniowej przez indywiduulne pruklyki lekurskie lub indywiduulne speejalistyezne pruktyki lekurskie w
przedsi~biorstwie podmiotn leezniezego.

Termin rozpoez~eia i czas trwania umowy: od dnia 01.08.2019 r. do dniu 31.07.2020 r.

Informacje 0 warunkach konkursu. formularze ofert. wzory um6w udost~pniane s~ w siedzibie Szpitala Wolskiego w
Warszawie. ul. Kasprzaka 17, Dzial Kadr i Szkole,;, Paw. II pok.IOa, w godz. od 9.00 do 14.00 oraz na stronie intemetowej
Szpilala Wolskiego www.wolski.med.pl

Proponowunu przez Udzielaj~eego zam6wieniu maksymalnu eena jednostkowa (kt6ra to kwotu bez podulku VAT jest
r6wnorz~dnu z kwot~ nelto) wynosi:

• 80,00 zl brulto - za jedn~ godzin~ udzielania swiadcze,; zdrowolnych w zakresie kardiologii, tj. wykonywania
bada,; echokardiologicznych w Poradni kardiologiczneji, w Oddziale kardiologicznym, w Osrodku diagnoslyki i
terapii wewn~lrznaczyniowej dla lekarza ze specjalizacj~ lub II slopniem specjalizacji w dziedzinie kardiologii

Miejsee i lermin skl.dunia oferl: Szpital Wolski w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, poklOa do dnia 16lipca 2019 r. do
~odz. 11.00.

Oferty nalezy skladae w zamkni~tej kopereie opisanej w spos6b wskazany w szczeg610wych warunkach konkursu ofert.
Konkurs na udzielanie swiadcze,; zdrowotnych zoslanie rozstrzygni~ly w siedzibie Szpitala Wolskiego, paw. II, sala
konferencyjna w dniu 25 lipea 2019 r. 0 godzinie 14.00

Oferentjest Z\vi~zany ofert~ przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwo!ania konkursu przed lerminem skladania ofert, przesuni~cia terminu
skladania ofert, uniewai.nienia post~powania konkursowego oraz przesuni~cia terminu rozstrzygni~cia post~powania w
przypadku m.in. koniecznosci uzupelnienia dokument6w przez oferenta.
W toku posl~powania konkursowego Oferenl, kt6rego inleres prawny doznal uszczerbku, ma prawo do skladania prolesl6w
do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynnosei, nie p6Zniej jednak nii. do
dnia rozslrzygni~cia konkursu.
Oferent ma prawo zlozenia odwolania do Dyreklora Szpilala Wolskiego w lerminie 7 dni od dnia ogloszenia
o rozstrzygni~ciu post~powania.

Zgodnie z art. 13 us!. I rozporl4dzenia Parlamcntu Europejskiego i Rad)' (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycmych w
zwi¥ku z przetwarzaniem danych osobowych ( ... ) • tzw. (ROOO) infonnujemy, U:

1)administratorem danych osobow)'ch os6h skladllj~C)'ch ofrrt)' jest Sl.pilal Wolski im. dr Anny Gostynsldej Samodzielnego Publiczncgo Zakladu Opieki
Zdrowotnej w Warslawie, adres: ul. Kasprzaka 17,01.21 I Warszawa;

2)administralor w)'zoaczyl Inspektora Ochrony Dan)'ch. z kt61)'m mogl1 sic: Panslwo kontaktowac w sprawach przetwarzania Panstwa danych osobowych za
poSrednictwcm poczty elektronicznej: kancclaria@wolski.med.pl;

3)adminislrator b~dzie przct .•••.arzal Pallslwa dane w celu niezb~dnym do wypelnicnia obowi¥k6w i wykonywania szczeg6In)'ch praw nalotonych na
administratora .•••.).nikajIJcych z art, 26.27 ustawy 0 dzialalno~ci leczniczej t. j. (Dl,U, z2018 r poz, 160),

4)dane osobowe mogl1 bye udost~pnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przcpis6w prawa, a taku na l7-eCl podmiot6w, z kt61)lni
administrator zawarl umow~ powierzcnia pfl.ctwarzania danych w zwi<vku 1 realizacjl1 uslug na rJ:ecz administratora (op, kanceJarilJ pra""lJ. dostawc<J
oprogramowania. ze.•.•n~trzn)ln aud)1orcm,l.leccniobiorcll ~wiadczllcym uslug~ z ukresu ochrony danych osoboW)'ch);

S)adminislrator nic zamieC7l1przekazywac Panstwa danych osobow)'ch do paJistwa trzcciego lub organizacji micrdzynarodowej;

Dodatkowo zg.odnie z art, 13 ust. 2 RODO informujemy, te:
I)panslwa dane osobowe ~d" przechoW)'wane przez okres prowadl.enia konkursu na ~wiadczcnia I.drOWolne. nie dlutej nit przez okres 3 lat od daty

zakonclcnia poslepowal)ia konkursowego.; ,
2)przysluguje Paristwu prawo dostc;'pu tlo trc~ci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. a taUe prawo do ""niesienia skargi do

organu nadzorczego, tj, Prczesa Ur~du OChron)' Danych Osobowych,je~li przetwarzanic danych przez adminislratora narusza przepisy RODO;
3)podanie danyeh osobowyeh jest dobrowolne. jednakte niezbcrdne do wzicrcia udzialu w postepowaniu konkursow)'m przeprowadzan)ln W eelu wylonienia

w)"konawC)' umow)' 0 udzielcnie zam6wicnia na ~wiadczcnia zdrowotne objc;te konkurscm. KonsekwencjlJ niepodania danych osobowych jest
wykonanie obowiqzku prawnego nalotonego na administratora polegajllcego na odrzuccniu oferty.;

4)administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zautomal)'zowan)' w oparciu 0 Panstwa dane osobowe.
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