
Za/qcznik nr 1 do zarzqtlzenia
Dyrektora Szpita/a Wo/skiego nr 120/2019

z dnia 24.05.20/9 r.

OGLOSZENIE
DYREKTOR SZI'IT ALA WOLSKIEGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ

SAMODZIELNEGO I'UBLICZNEGO ZAKLADU OI'IEKI ZDROWOTNEJ
W WARSZA WIE UL. KASI'RZAKA 17

oglasza konkurs na udzielanic swiadczcn zdrowotnych w Oddzialc gcriatryczno-intcrnistycznym przcz
indywidualnc praktyki Ickarskic lub indywidualnc spccjalistycznc praktyki Ickarskic w zakladzic
Icczniczym podmiotu Icczniczcgo.

Tennin rozpocz~ciai czas trwania urnowy od dni. 14.06.2019 r. do dnia 13.06.2021 r.

Infonnacje 0 warnnkach konkursu, fonnularze ofert, wzory urn6w udost~pniane s~ w siedzibie Szpitala Wolskiego w
Warszawie,ul. Kasprzaka 17, Dzial Kadr i Szkoleli, Paw. II pok.IOa, w godz. od 9.00 do 14.00 oraz na slTonieintemetowej
SzpitalaWolskiegowww.wolski.rned.pl

l'roponowanc przcz Udzielllj'lccgo zamowicnia mllksymalne ccny jcdnostkowc brutto, ktorc bez podlltkn
VATstanowi'l ccn~ nctto i wynosz'l Zlljcdn'l godzin~ udziclania swiadczcn zdrowotnych:

Pakiet A .85,00 zl dla Jekarza z tytulem specjalisty \II dziedzinie geriatrii lub chor6b wewnt;:trznych. lekarza z 1II1 stopniem specjalizacji
w dziedzinic chor6b wewnt;trznych lub dla Ickana w trakcie spccjalizacji z chor6b wewncrtrroych, geriatrii lub medycyny ratunkowej
wykonuj!j.cego specjalistyclllC swiadczenia zdrowotne w dni powszednie w godzinach pomic;dzy 8.00 a 15.30
Pakiet B .75,00 zI dla lekarza Z 1)1ulem spccjalisty w dziedzinie geriatrii lub chor6b wewncrtrznych lub lekarza z VII stopniem
specjalizacji w dziedzinie chor6b wcwniYtrmych lub dla lekana w trakcie specjalizacji z chor6b wewn~trZJ1ych. geriatrii lub medycyny
ratunkowej wykonujllcego specjalistycmc swiadczcnia zdrowotne w dni powszednie w godzinach pomic;dzy t 5.30 a 8.00 oraz mi~zy 8:00
a 8:00 w soboty, niedzielc i swilfta.

Miejscc i tcrmin skladania ofcrt: Szpital Wolski w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, pok.10a do dnia 28.05.2019
r. do godz, 10:00.

Oferty nalezy skladae w zamkni~lej kopereie opisanej w spos6b wskazany w SWKO.

Konkurs na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh zaslanie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpitala Wolski ego, paw. 11,
sala konferencyjna w dniu 06.06.2019 r. 0 godzinie 12.00.

Oferentjest zwi~ny ofe~ przez okres 30 dni od uplywu tenninu skladania ofert.
Udzielaj~cyzarn6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed tenninem skladania ofert, przesuni~c1atennlnu
skladania oferl, uniewatnienia post,powania konkursowego oraz przesuni,cia terminu rozstrzygni~cia post,powanl. w
przypadkukonieclOosciuzupelnienia dokurnent6wprzez oferenta.
W loku post,powania konkursowego Oferent, kt6rego interes pra"ny dOlOaluszczerbku, rna prawo do skladania protesrow
do Kornisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskartonej czynno!c1, nie p6miej jednak nit do
dnia rozslrzygni,cia konkursu.
Oferent rna prawo zlotenia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w termini. 7 dnl oct dnia ogloszenl.
o rozstrzygni~ciupost,powania.

Zgodnie z art. 13 ust. I rozpo~dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (liE) 20161679 z dnia 27 kwielnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fiz)'cmych w
zwilJZku z przetwarzaniem danych osobowyeh ("')' ttw. (RODO) informujemy, ,e:

I )administratorem danyeh osobowych os6b skilldajlfc)'ch ortrt)' jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnego PubliclflCgo Zakladu Opieki
Zdrowotnej w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 17,01.211 Warszawa;

2)administrator wyznaczyllnspektora Ochrony Danych, z kt6ry01 O1og4siC;Panstwo kontaktowac w sprawaeh przetwarzaoia Paflstwa danych osobowych za
po~rednictwem poczty elektronicznej: kancelaria'@wolski,01ed.pl;

3)administrator ~dzie przetwarz.al Panstwa dane w eelu niezbtrdnym do wypc:lnicnia obowi~k6w i w)'konywania l7.czeg61nych praw nalolOnych na
administratora w)llikajltcych z art. 26, 27 ustaw)' 0 dzialalnosci leezniczej t.j, (Dz.U.z2018 r poz. 160),

4)danc osobowe mog4 bye udostc;pnionc innyrn uprawnionym podmiotom. na podstawle przepis6w prawa., a tabe na rzeez pod01iot6w, z kt6rymi
administrator zawarl urnowc; powierzenia przctwRrLaIlia danych w zwil)lku z reaJizacj, uslug na rzccz administratora (np, kancclarilt prawnll. dostaw~
oprogramowania, zewnc;trznym aUd)10rem, zleceniobiorCll ~wiadc14cym uslugtr Z Jakresu ochron)' danyeh osobowych);

5)administrator nic zamicrza przekazywac Paflstwa danyeh osobow)'ch do paflstwa trzeciego lub organizaeji mic;dz)narodowej;
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informuje01Y, lc:
I )Pailslwa dane osobowe ~d4 przeehowywanc przez okres prowadzenia konkursu na ~wiadczenia zdrowotne, nie dlutej nil przez okres 3 lat od daty

11l~onczenia post~powania konkursowego.;
2)przysluguje Paflstwu prawo dosttrpu do tresci swoich danych. ich sprostowania lub ograniczenia prz.etwarzania, a takte prawo do wniesienia skargi do

organu nadzorczego, tj. Prezesa lJrzC;du Ochron)' Danych Osobowych, jcSli przetw8rz.anie danych PflCZ administratora narus7..3 przcpisy ROOO;
3)podanic danych osobowychjest dobrowolne,jednakte niczbc;dne do wzicreia udzialu w postepowaniu I.:onkurso" •..)'ffi przcprowadzanym w celu wylonienia

wykonawey umo",)' 0 udzielcnie zam6wicnia oa swiadczcnia zdrowotne obj~te konkurscm. Konsekwenejll niepodania danych osobowych jest
\\}konanie obowi¥ku prawnego nalozonego na ad01inistratora polegaj<Jcego na odrluccniu ofcrty.;

4)administrator nie podejmuje deeyzji w spos6b zautomatyzowany W oparciu 0 Pailslwa dane osobowe.

Strona 1 z 1

http://www.wolski.rned.pl
mailto:kancelaria'@wolski,01ed.pl;

