
Zalqc=nik nr J do :ar:qd:enia
Dyrektora Szpita/a W,,/skiego nr 286 /20/6

: dnia 23./1.20/6 r.

OGLOSZENIE

DYREKTOR SZPITALA WOLSKIEGO 1M. DR ANNY GOSTY;';SKIE,I
SAMOIlZIELNEGO I'UBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNE.r

W WARSZA WIE UL. KASPRZAKA 17

nglasza konkurs na udzielanie calOlJohowych spccjalist)'Cluych s\'riadczen zdrowotnych w zakresic chorOl)
wewn~trznyeh w II Oddziale ehoroh wewn~trznyeh przez indywidualne speejalistyezne praktyki Iekarskie
w przcdsi~hiorstwie podmiotn Ieezniczegn,

Termin rOLpocL~cia i CLas trwania umow w ohu zakresach: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
z mozliwosciq przedluzenia w formie podpisanego przez obie strony umowy aneksu do dnia 31.12.2018 r.

Informacje 0 warunkach konkursu, formularze ofer!. wzory umow udost~pniane sq w siedzibie Szpitala
Wolskiego w Warszawie. ul. Kasprzaka 17, Dzial Kadr i Szkolen, Paw. II pok.IOa, w godz. od 9.00 do 14.00
oraz na stronie intemetowej Szpitala Wolskiego www.wolski.med.pl

Propnn"wan" przez Udzicl"j"eego z:tlnowieni" makspnaln" een" jednostknw" hruUn, ktlm, heL pod"tkn
VAT stanowi ccnft nctto:
za jed",! godzin~ udzielania swiadcLen w II Oddziale chorob wewn~trznych w dni powszednie w godLinach
pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia nast<;pnego oraz w sohoty, niedziele i swi~ta w godzinach pomi~dzy 8.00 a 8.00 dni"
nast~pnego.

o dla lekarza posiadajaeego II stopnieti specjalizacji lub lekarza posiadajqcego tytul specjalisty w dziedzinie
chorob wewnelrznych - 65,00 ,I,

o dla Ickarza posiadaj~ccgo I stopieri spccjalizacji w dziedzinie chor6b \\'ewn~trznych - 60,00 7.1,
o dla lckarza \\' trakcie spccjalizacji w dziedzinie chor6b wewn~trmych - 50,00 zl,

Micjsce i tcrmin skl"d"ni" ofcrt: Szpital Wolski w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, pok.IOa do dnia 01 grndni"
2016 r, do godz.. 10.00.

Oferty nalezy skiadac w zamkni~tej kopercie opisanej w sposob wskazany w SWKO.

Konkurs l1a udzielanie swiadczen zdrowotnych zostanie rozstrzygl1i~l)' w siedzibie Szpitala Wolskiego. paw. II,
sala konfercncyjna w dniu 12 grudnia 2016 r. 0 godzinie 14.00.

Oferent jest zwiqzany ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.
Udziclajqcy llunowienia zastrLcga sohie prawo do odwolania konknrsu przed terminem skiadania ofcrt.
przesllni~cia tcrminu sktadania ofert, lIniewainiellia PostlfPowallia konkurso\vego oraz przcsuni~cia tcnninll
rozstrzygni~cia post~powania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentow przez oferenta.
W toku post~powania konkursowego Ofere nt, ktorego interes prawny doznal uszezerbku, ma prawo do skiadania
protest6w do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboezyeh od dnia dokonania zaskaczonej ezynnosci. nie
pMnicj jednak niz do dnia rozstrzygni~cia konkursu.
Oferent ma prawo zlozenia odwoiania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w terminie 7 dni od dnia ogloszenia 0
rozstrzygnieeiu postePowania .
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