
Za/qcznik nr / do zarzqdzenia
DyreklOra Szpila/a /Va/skiego nr 45/20/7

z dnia 02 marca 20/7 r.

OGLOSZENIE

DYREKTOR SZI'IT ALA WOLSKIEGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIE./
SAi\/ODZIELNEGO PUBLlCZNEGO ZAKLADU Ol'/EK/ ZDlWWOTNE./

W WARSZAWIE UL. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs ofert na udziclcnic calodnbowych s(lccjalisl)'cznych swiadczcn zdrowotnych w
zakrcsic mcdycyny r:ttunkowcj w SZ(litalnym Oddzialc Ratunkowym oraz (Irzc(lrowadzcnia
konkursu of crt lilt wykonywanic swiadczcn zdrowotnych w (Irzcdmiotowym zakrcsic.

1'ermin rozpoczl'cia i czas trwania umow: od dnia 01.05.20/7 r. do dnia 30.04.2019 r.

Informacje 0 warunkach konkursu. formularze ofert. wzory umow udostl'pniane s~ w siedzibie Szpitala
Wolskiego w Warszawie. ul. Kasprzaka 17, Dzial Kadr i Szkoleri, Paw. II pok.IOa, w godz. od 9.00 do 14.00
oraz Ila stronie internetowej Szpitala Wolskiego www.wolski.med.pl

Propollownna przcl. Udziclaj1}cego zamowienia maksymalna cena jednostko,'ra brllfto rownoznaczna
kwocie nclto ze wzgll'dn na zwolnicnie z podatku VAT:

• 90,00 zl brulto - za jedll~ godzinl' udzielania swiadczen zdrowotnych obj,tych przedmiotem postl'powania
dla lekarza posiadaj~ccgo t)1ul specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowcj lub dla Ickaml posiadajilcego
tytul specjalisty lub specjalizacjl' II stopnia w dzicdzinie chor6b wewn,trznych

• 80,00 zl brnlto - dla pozostalych lekarzy systemu zgodnie z tresci~ ustawy z dnia 8 wrzesnia 2006 r. 0
Pmlstwowym Ratownictwie Medycznym

Micjsce i tcrmin skladania ofcrt: Szpital Wolski w Warszawic, ul. Kasprzaka 17, pok.IOa do dnia
10 marca2017 r. do godz. /0:30.

Ofeny nalczy skladae w zamkni,tej kopercie opisanej w spos6b wskazany w szczegolowych warunkach konkursu
ofert.

Konkurs na udzielanie swiadczeri zdrowotnych zostanic rozstrzygnil'ty w siedzibie Szpitala Wolskiego, paw. II.
sala konfercncyjna w dniu 21 marca 2017 r. 0 godz. 14:30.

Ofcrentjest zwi~zany ofert~ przez okres 30 dni od uplywn terminu skladania ofert.

Udziclaj~cy zamowienia z.1strzega sobie prawo do odwolania konkursll przed tcrminem skladania ofert,
przcsunil'cia terminu skladania ofert, lIniewaznienia postl'Powania konkursowego oraz przesllnil'cia tenninu
rozstrzygni,cia post,powania w przypadku koniecznosci uzupclnienia dokument6w przez oferenta.
W toku postl'Powania konkursowego Ofcrent, ktorego interes prawny doznal uszczerbkll. ma prawo do skladania
protest6w do Komisji Konkursowej w terminic 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynnosci, nie
rozniej jednak niz do dnia rozstrzygnil'cia konkursu.
Oferent ma prawo zlozenia odwolania do Dyrcktora Szritala Wolskiego w terminie 7 dni od dnia ogloszenia 0
rozstrzygnil'c iu postl'rowania.
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