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Dyrektora S=pita/a Wo/skiego IIr /3.,/20/7

= dllia /6.05.20/7 r.

OGLOSZENIE

DYREKTOR SZPITALA WOLSKIEGO 1M. DR AN Y GOSTYNSKIE,/
SAMODZIELNEGO PUBLlCZNEGO ZAKI_ADU OPIEKI ZDROWOTNE,/

W WARSZAWIE UL. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs na udzielanie calodobowych specjalist)'cznych swiadczen zdrowotnych w zakresie
elektroradiologii w Osrodku diagnostyki i terapii wcwnlltrznaczyniowej Szpitala Wolsk/ego przez
osoby legitymujllce si,: nabycicm fachowych kwalifikacji do udziclania swiadczcn zdrowotnych w
zakrcsie clektroradiologii.

Tcnnin rozpocz<;cia i czas trwania umow: od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.06.2019 r.

InfomJacje 0 warunkach konkursu, formulaue olert, wzory umow udost<;pniane s<jw siedzibie Szpitala
Wolskiego w Warszawic, 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.mcd.pl

Proponowana przez Udziclaj'lccgo zamowienia maksymalna cena jednostkowa:

30,00 zl hrullo - rownowazne z kwot'l ncllo (zwolnione z podatku VAT) zgodnic z warunkami
okrcslonymi w SWKO - zajedn<j godzin<; wykonywania swiadczen zdrowotnych.

Micjsce i termin skladania ofcrt: Szpital Wolski w Warszawie. ul. Kasprzaka 17. pok.l Oa do dnia 25
maja 2017 r. do godz. 10.00.
Ofcrty nalczy skladae w zamkni<;tej kopercie opisanej w sposob wskazany w szczegolowych warunkach
konkursll ofert.
Konkurs na udzielanie swiadczen zdrowotnych zostanie rozstrzygni<;ty w sicdzibie Szpitala Wolskiego.
paw. II, sala konfcrencyjna w dniu OSczenvca 2017 r. 0 godz. 14.00.

Oferent jcst zwi<jzany olert<j przez okres 30 dni od uplymJ tenninu skladania ofert.

Udzielaj<jcy zamowicnia zastrzega sobic prawo do odwolania konkursll przed tenninem skladania ofcrt.
przesuni<;cia tenninu skladania ofert. uniewaznienia postc;powania konkursowego oraz pr.lesunic;cia
terminu rozstrzygnic;cia post<;powania w pr.lypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentow przez
ofcrenta.
W tokll post<;powania konkursowcgo Oferent, ktorego interes prawny doznal uszczcrbkll. rna prawo do
skladania protestow do Komisji Konkursowcj w tcmlinic 7 dni roboczych od dnia dokonania
zaskarzonej czynnosci, nic p6Zniej jcdnak niz do dnia rozstrzygni<;cia konkursu.
Olerent rna prawo zlozcnia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w tcnninie 7 dni od dnia
ogloszcnia 0 rozstrzygnic;cill post<;powania.
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