
Zalqcznik nr I do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nrl08 /20/9

z dnia 07.05.20/9 r.

OGLOSZENIE

DYREKTOR SZPIT ALA WOLSK1EGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WARSZA WIE VL. KASPRZAKA 17

oglOlsza konkurs na udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotn).ch obejmuj,!cych konsultacje w
zakresie kardiologii inwazyjnej w Osrodku diagnostyki i terapii wewn,!trznOlczyniowej przez indywidualne
specjalistyczne praktyki lekarskie w zakladzie leczniczym podmiotu leczniczego.

Termin rozpocz~cia i czas trwania umow: od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.05.2020 r.

Infonnacje 0 warunkach konkursu, formularze ofert, wzory umow udost~pniane s" 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 w\\\V.wolski.med.pl

Proponowanll przez Vdzielllj,!cego zamoWlcnia mllksYllllllnll cena jednostkowa brutto rownoznllcznll
kwocie netto ze wzgl~du na zwolnienie z podalku VAT:

250,00 zl brutto - za jedn" godzin~ udzielania swiadczen zdrowotnych obj~tych przedmiotem post~powania
konkursowego.

Miejsce i termin skIlIdllnill ofert: Szpital Wolski w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, pok.1 Oa do dnia 15 maja
2019 r. do godz. 12.00.
Oferty nalezy skladae w zamkni~tej kopercie opisanej w sposob wskazany w szczegolowych warunkach konkursu
ofert.
Konkurs na udzielanie swiadczen zdrowotnych zostanie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpitala Wolskiego, paw. II,
sala konferencyjna w dniu 24 maja 2019 r. 0 godz. 14.00.

Oferent jest zwi"zany ofert" przez okres 30 dni od uplywu tenninu skladania ofert.

Udzielaj"cy zamowlenia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert,
przesuni~cia terminu skladania ofert, uniewaznienia postc;powania konkursowego oraz przesunic;cia tenninu
rozstrzygnic;cia postc;powania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentow przez oferenta.
W toku postc;powania konkursowego Ofere nt, ktorego interes prawny doznal uszczerbku, mOlprawo do skladania
protestow do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynnosci, nie
pMniej jednak niz do dnia rozstrzygnic;cia konkursu.
Oferent mOlprawo zlozenia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w tenninie 7 dni od dnia ogloszenia 0

rozstrzygnic;ciu postc;powania.

Zgodnie z art. 13 liSt. I ro7por7"ldzcllia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwictnia 2016 r. w sprawic ochrony os6b fiZ)'Cl.n)'ch w
Iwi<v1.:UJ prli;'twnrl..aniclll danych osobowych ( ... ). tJ:w. (ROOO) informujemy.1:e:

I )administratorc=m danych osobowych os6b ddadaj1tc)'ch orert) jest S1.pital Wolski im. dr Ann)' GostYTlskiej Samodzielnego Public7.nego lakladu Opieki
Zdrov.otnej w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 17,01.211 \\'arszawa;

2)adminislrator w)'lJlaczyllnspektora Ochrony Danych, z kl6rym mog ••siC;Panstwo konlaktowac w sprawach przelwarzania Palistwa danych osobowych za
posredniclwcm poczly ekklronicznej: kancelaria'@wolski.med.pl;

3)administrator ~dzie przelwarzal Palisl\~a dane w eelu niezbetdn)m do wypclnicnia obov.'il)lk6w i wykonywania szezeg6In)'eh praw nalot.onyeh oa
administratora w)nil.:aj~cyeh zan. 26, 27 uSlaw)' 0 dzialalnosci Icezniczej t. j. (I)z.LJ. z 2018 r poz. 2190).

4)dane osobowe mogl) bye udost~pnione innym uprawnionym podmiotom. na podslawie przcpis6w prawa. a lakt.e na rzcez podmiot6w, z kt6rymi
administrator zawarl umow't powicrzcnia przelwarzania danych w zwil)Zku z realit..acjij uslug na rzcez administratora (np. kaneelariij pra",TIll- dostawcij
oprogramowania. zcwn'ttrznym aud)10rem, zlcccniobiorcij ~wiadc74cym uslugt; z zakresu ochrony danyeh osobowych);

5)administralor nie zamierza przekazy",-ae Pailslwa danych osobowych do panslwa trzcciego lub organizacji milfdzynarodowej~
Dodall.:owo zgodnie zan, 13 UR 2 ROOO informujemy, ie:
I)Palislwa dane osobnw(: hC;d'l przcehowywane P17.ez okn:s prowadzenia konkursu na swiadczenia zdrowolne, nie dlutej nit przcz okres 3 lat od daly

7akorkl.cnia poslc;powania konkurso\\cgo.;
2)przyslugujc Panstwu prawo dost~pu do trcSci swoich dan)'eh, ich sprostowania lub ogranic7-enia przctwarzania. a talie prawo do wniesienia skargi do

organu nadzorczego. tj. Prezcsa Urtc;du Ochrony Danych Osobowych. jclli pfl.ctwarzanie danyeh przcz administralora naruv.a pr/cpisy ROOO;
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3)podanie danych osobow}'ch jest dobrowolne, jednak1:e niezb"dne do wzi~cia udzialu W poslepm.\oaniu konkursowym pm:-prowadzan>'nt \\ celu wy!oni<:nia
wykonawcy umow)" 0 ud7.idc::nie zam6wicnia na swiadczenia 7..drowotnc obj~te konkursem. Konsck",cncjq niepodania danych osobow)'ch jest
wykonanie obowi&1ku prawnego naloionego na administratora polegajllcego na odrzuccniu ofcrty.;

4)administrator nic podejmuje decyzji w spos6b zautomatY1owany W oparciu 0 Par'lstwa dane osobowe.
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