
Zalqc:nik nr I do :ar:qd:enia
Dy,.eklo,.a S:pila/a Wo/skie;;o ",. 8/20/9

: d"ia /6.0/.20/9,..

OGLOSZEl\IE

DYREKTOR SZI'ITALA WOLSKIEGO 11\1.DR ANNY GOSTY;'ISKIEJ
SA:\IODZIELNEGO PUIlLlCZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDIWWOTNE.I

W WARSZAWIE UL. KASPRZAKA 17

oglaszn IWllkurs of crt Ila udziclunie spccjalistyczl1)'Ch swi:ulczcll zdrowotll)"ch w zakrcsie kanJiolo~ii in\\':lzyjncj w
siedzibic Szpitala \\'olskiego prLcz ind)'widui.llllc spccjalistyczllc praktyki Ickarskie w zakladzie podmiotu leczniczcgo.

Termin rozpoezl'eia i ezas Irwania umow; od dnia 05.02.2019 r. do dnia 31.12.2021 r.

Informacje 0 warllnkach konkllfsll. formularzc ofert. wzory lImow lIdostt;pniane sq w siedzibie Szpitala
WolsKiego w Warszawie. ul. Kasprzaka 17. Dzial Kadr i SAole.;. Paw. II pOK.IOa. w godz. od 9.00 do 14.00
oraz na stronie interneto\vcj Szpitala \Volskiego www.wolski.l11ed.pl

PrOllunUW<HIa prLl'l Udziclaj:}cego zamowienia maks)'l11alna cena jl'dnostkowa hruttll ( rownow:ti:na
11"'01', netto Ie w/gll',ln na Iwolnien;e I (Jodatl", VAT );

_ 65,00 II - za I punKt wewnl'trzn)' (Iiezony zgodn;e z SWKO) w zakeesie kardiologii inwaz)'jnej .

•'Iil'jsee ; term;n sldadania of crt: Szpital WolSKi w Warszawie. ul. Kasprzaka 17, pOK.IOa do dnia
18.01.2019 r. ,10 god I. 11.00.

Ofeny nalclY sKladae w zamKni,tej kopereie opisanej w sposob wskazan)' w szezegolowyeh warunkaeh KonKursll
OfCI1.

KonKurs na udzielanie swiadezel; zdrowotnyeh zostanie rozstrzygni,ty \\' siedzibie Szpitala Wolskiego. paw. II.
sala Konfereneyjna w dnin 28.01. 2019 r. 0 god/. 10.30.

Gferelll jest z\\'i~zany ofertq przez okres 30 dni od upl}'\,"utenninu skladania ofert.

Udzicla.iqcy zamowicnia zastrzega sobie prawo do od\volania konkursli przed terminem skladania ofcl1.
pr7.csunili(cia terminu skladania OfCI1. unicwa7,nienia postl;powania konkllrsowego oraz przesllllic;cia terminu
rozstrzygnit;cia posttrpowania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentow przez oferenta.
W toku postl'Powallia kOIlKursowego Oferelll, Ktorego illteres prawny dozllal uszezerbKu. ma prawo do sKladallia
protestow do Komisji KonKursowej w tennillie 7 dni roboezyeh od dnia dokollallia zaskariollej eZ)llllosci. nie
pbl,niejjednak niz do dnia rozstrzygnitrcia konkllrsli.
Oferellt ma prawo zloiellia odwolallia do Dyrektora Szpitala WolsKiego w tennillie 7 dni od dllia ogloszellia 0

rozstrzygnic;ciu postfYpow3n ia.
Zgodnk I art, 13 us!. ) ro/por7:ldzcnia Parlallll.:nlu Eurnpcjsl-il.:go i Hady (UF) 2016/679 I, dllia 27 I-\\ktnia 2016 r \\ spra\\il.: 0chrony us\)h li/)clJI)ch \\

IwiaAu/. prICI\\:Ulaniclll dan)'ch osobowych (,',) . 1/\\, (ROI)O) infonnujemy. i.e:
I )administratorclll dan)'ch osobO\\)'ch osob !lkl:tdajllr~'rh of('rly' jcst Szpital Wolski im. dr Anny Gust) nskicj Samodzic1ncgo Publiczncgo Zakladu Opkl-i

Zdmw(l(llt:j \\ Warszawic, :ldres: ul. K:lsprz.ak:l 17,01.211 \\'.arszaw.a;
2)administrator wYLl1l1czyllnspel-lOTa Oehrony Danych. z ktoI)TIll11iJg" sil;' Panstw(l kont,ikti.)\\ac \\ sprawll-.:h pr/ch\arzania Panst\\ll dany-cll osoh(m ycll 1:1

posrcllnkl\\cl1l PlK/ty clcktrnnil"lncj: bncclari:l1?wolski,l1lcd,pl:
J)administralor b~dzic przelw.arl..ll PallSlwa danc \\ celu nicztwdllym do wypclnicnia i.)bowim-:k6\\ i wykon)'wania SlClcg611l)ch prom naloton)ch na

administT<ltora \\ ynil-ajacych z art, 26. 27 t1stawy 0 dzilllal"()~l'i kClniczcj l. j, (DI.,lJ. I )01 Xr POl., 160).
4)dane uS(lh\I\H' lllOgi} by': udostl:pnionc innym upr:l\\niOll)1Il podmiololT1. II:! plldst.aWIC pr/episl)W prawa. a takze lIa rleel poJtlliOll)\\. z k[{')rymi

aJlIlinis:r<llOr lawarl UlIlll\\l;' p(lwlerlcnia pueh\arzania danycll 1\ I,\\i¥ku z reali/acj" uslug na rlCCZ adrninislratora (np, kanccillri,j pra\\n:}. dostll\\C,~
llpwgranlll\\ani:L le\\ rh,'lr/.llYIII fludytmcm. Ike\"'niobiorca ';;\\iadcz,lcym llslugl;' 1./:lJ..rcsu ochrony danyeh osobowych):

:' )adrnini,rmlur nil' 1..llni\"'r/apl7cka/Y \\a~ PallSl\\a danych osoho\\ ~.:h dl) pmbl\\:l tr/eeil:g.tl luh organi/acji llli~dl~ nanKli.l\\cj:
()od:l1ko\lO I,glldni..:1 ar1 IJ us!. 2 RODO inlormuJcmy. IC:
llPanshl:l d.me OSOhll\\C h,Ja pr/c.:how)'W<lI1C pr/cz okn:s pnmad/cnia kOllkUNr na ~\\iadclCllia zdnl\\lItnc. nie dlu1cj ni, pr/cL ol.r..::~3 lal (ld dal)

1;lk(lnC/Cnla Pi.lstl;'pO\\ania I-l,tlkur~ll\\cg{).:
21prz)slug.uje ParishHI praW(l dOSlt:pu do tTdci swoich dallydl. idl sproslowania lub ogranic/enia przctwarzania. a takie prawo do wnit:sienia sl.argi 1111

urgilllU lllldzorClt:go, 1J.Prl'/t"sa Urzt:du O-.:hruny lhnych O:,>otwwych,jdli l)rt~t\\arl1IlUe d:ll1ych prL~L :IdministT<llllnl narU:,>laprzepis~ RODO:
J )podanic d:m~-.:h0'>11hll\\yell Jcst dohrowolnc. j~dnak;~ nit:lbl;'dn~ dtl wlil-cia udl.ialu w postcpo\\aniu kOllkursll\\)'m prlcpnmadIanYllI \\ Celli wyl,lnicllia

\\~I.;I)r1.l\\cy !lIIHl\\) II ud/icknic Z<lllllmicnia n::l s\\iad-':/cni,l zdro\\olnc objete konl.;ursclll, Kllns~J..wcn.:.i:} ni\"'podania danych osnbow)-.:h jC'i1
\\'~korl;lllil' IINI\\iatku pTawncgo nall)i,(lllcgl) na admin i~Lralllnl p'lkgaj:p:g,ll rlU,wJr luCcniu olCr1)'.;

4 )adnllni ••lrahlr nk po(kJllltljc d~q/ji \\ sposoh laUli.llIl.al)'zowan) ',\,opareiu \) Parislll'a dan.: t''oObll\\~,
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