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OGLOSZENIE

DYRF.KTOR SZPITALA WOLSKJF.GO 1M. OR ANNY GOSTYNSKIF..I
SAMOOZIELNEGO I'UBLlCZNEGO ZAKLADU OI'IEKI ZDROWOTNEJ

W WARSZAWIE UL. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs na udzielanie ambulatoryjnych specjalist)'Czoy'ch swiadczen zdrowotny'ch w zakresie
psychologii w Poradni zdrowia psychiczncgo i Zcspolc Lcczcnia Srodowiskowcgo WCZI' Szpitala
Wolskiego przez osoby legitymujllce sif uabyciem fachowy'ch kwalifikacji do udzielania swiadczcn
zdrowotnych w zakresie psy.chologii.

Tennin rozpoez,eia i ezas trwania umow: od dnia 30.01.2017 r. do dnia 30.06.2018 r.

Informaeje 0 warunkaeh konkursu. fonnularze ofert, wzory umow udost,pniane Sll w siedzibie Szpitala
Wolskiego w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, Dzial Kadr i Szkolen, Paw. II pok.]Oa. w godz. od 9.00 do 14.00
oraz na stronie intemetowej Szpitala Wolskiego \I \I w.\\olski.med.pl

I'roponowana przcz Udziclajllccgo zamowienia maksymalna cena jednostkowa:

4,50 zl brulto - za jeden punkt NFZ (ktora bez podatku VAT rownowazna jest eenie neno) dla osob z
eertyfikatem psychotcrapcuty lub/i analityka grupowego

4,00 zl hrulto - za jeden punkt NFZ (ktora bez podatku VAT rownowazna jest eenie neno) dla osoh po
ukooiezeniu min. 2 lat atestowanego szkolenia do certyfikatu terapeuty lub/i analityka
~rupowe~o

Miejscc i tcrmin skladania ofert: Szpital Wolski w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, pok.] Oa do dnia II stycznia
2017 r. do godz. 11.00.
Oferty nalczy skladae w zamkni,tej kopereie opisanej w sposob wskazany w szczegolowych warunkaeh konkursu
ofen.
Konkurs na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh zostanic rozstrzygni,ty w siedzibie Szpitala Wolskiego. paw. II.
sala konfereneyjna w dniu 20 sty'cznia 2017 r. 0 godz. 14.00.

Gferent jest zwi'lzany ofertll przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

Udzielajlley zamoWicnia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofen,
przcsuni,eia lenninu skladania ofen, uniewaznicnia post,powania konkursowego oraz przesuni,eia terminu
rozstrzygni,eia post,powania w przypadku konieeznosei uzupelnienia dokumcntow przez oferenta.
W toku post,powania konkursowego Gferent. ktorcgo interes prawny doznal uszezerbku, ma prawo do skladania
protestow do Komisji Konkursowej w tenninie 7 dni roboezyeh od dnia dokonania zaskarzonej ezynnose;, nie
pMnicj jcdnak niz do dnia rozstrzygni,cia konkursu.
Gferent ma prawo zlozenia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w tcnninie 7 dni od dnia ogloszenia 0

rozstrzygni,eiu post,powania.
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