
Zalqcznik nr I do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Walskiego nr 128/2019

z dnia 03.06.2019 r.

OGLOSZENIE
DYREKTOR SZpITALA WOLSKIEGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OpIEKI ZDROWOTNEJ
W WARSZA WIE UL. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych swiadczen zdrowotnycb w zakresie
psycboterupii w Porudni zdrowia psychicznego i Zespole Leczenia Srodowiskowego wezp Szpitala
Wolski ego przez osoby legitymujljee si~ nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania swiadczen
zdrowotnych w zakresie ps)'chologii.

Termin rozpocz~cia i ezas trwania umow: od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2020 r.

Informacje 0 warunkach konkursu, formularze ofert, wzory umow udost,pniane Slj 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\n\'.wolski.ml'd.pl

Proponowana przez Udzielajljcego zamowienia maksymalna cena jednostkowa brutto rownoznaezna
kwocie netto ze wzgl~du na zwolnienie z podatku VAT:

4,50 zl - za jeden punkt NFZ dla osob b,dljcych min. po 2 roku programu atestowanego szkolen;a do
certyfikatu psychoterapeuty poznawczo -behawioralnego.

Miejsee i termin skladania ofert: Szpital Wolski w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, pawilon II, pok.lOa, do dnia
13 czen\'ea 2019 r., do godziny 09.00.

Oferty naleZy sklada.: 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 ezen\'ea 2019 r. 0 godz. 11.30.
Oferent jest zwiljzany ofertlj przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

Udzielajljcy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert,
przesuni,cia terminu skladania ofert, uniewaznienia post,powania konkursowego oraz przesuni,cia term;nu
rozstrzygni~eia post,powania w przypadku konieeznosci uzupelnienia dokumentow przez oferenta.
W toku post,powania konkursowego Ofere nt, kt6rego interes prawny doznal uszezerbku, lila prawo do skladania
protestow do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczyeh od dnia dokonania zaskarZonej ezynnosei, nie
p6Zniej jednak niz do dnia rozstrzygni,eia konkursu.
Oferent ma prawo zlozenia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w terminie 7 dni od dnia ogloszenia 0

rozstrzygni,ciu post,powania.

Zgodnie z art. 13 ust. I rOlpo~dzcllja Parlamc:ntu Europcjskiego i Rady (OE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawic ochrnny os6b fizycznych \\'
zwilJ1ku z przctwarzanicm danych osohowych ( ... ). t:m', (RODO) infonnujemy. ie:

I )administratorem danych osobo",,)'ch os6b skladaj~c)'('hoferly jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnego Publicznego lakladu Opieki
Zdrowotnej w Warszawie, adres: uL Kasprzaka 17,01-211 Warszawa;

2)administrator \\:)'11laclyllnspektora Ochrony Danych, z kt6rym mog" si~ Pailstwo kontaktowae w sprawach przetwarzania Panstwa danych osobow)'ch 1.8
posrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wolski.med.pl;

3)administrntor b.;dzie pl7.ctwarzal Pailstwa dane w celu nie~dnym do viypelnicnia obowi¥J;.6w i wykonywania s7.czeg6lnych praw nalo2.0nych na
administrnlora \\')"nikajlJcych z art. 26, 27 ustaw)" 0 dzialalnosci leczniezej 1.j. (Dz.U. z 2018 r poz. 2190).

4)dane osobowe moglJ bye udost~pnione innym uprawnionym podmiolom, na podstawic przepis6w prawn, a talae na rLecz podmiot6w, z kt6r)mi
administrator 1.8warl umow~ powierzenia przetwarzania danych w zwilJZku l realizacjl} uslug na rzecz administratora (np. kancelari~ prawn"" dostawclJ
oprogramowania, zewn~trznym aUd)10rem, zleceniobiorc4 ~wiadcZ4C)m uslugcr z zakresu ochrony danych osobow)"ch);

S)administra!or nie zamieT7.Rprzekazywae Par'lstwa danych osobowych do pailstwa trzeciego lub organizacji mi~dz)'narodowej;
Dodatkowo zgodnic z art. t3 ust. 2 RODO informujemy. te:
I)Pailslwa dane osobowe ~d4 przcchowywane przez okres prowadlenia konkursu na ~wiadczenia zdrowotne. nie dluiej nit przcz okres 3 Jat od daty

l.akor'lczcnia post~powania konkursonego.;
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2)przysluguje Panstwu prawo dostcrpu do tresci swoich danych. ich sprostowania lub ogranicz..enia przctwarzania, a lakte prawo do wniesienia sk:argi do
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urnydu Ochrony Danych Osoh<m')'ch,jcili przetwarzanie danych przel administratora narus711 przcpisy ROOO;

3)podanie danych osobowychjest dobrowolne,jednak1e nie~dne do wzir;cia udzialu w postcpowaniu konkursow)'m przcprowadz.anym w celu wylonicnia
wykonawcy umo"'Y 0 udzielenic zam6wienia oa swiadcl..enia zdrowolne obj~tc konkursetn. Konsekwencj<tnicpodania danych osobowych jest
W)"konanie obowiqzku pra\\ncgo nalotonego oa administratora polcgajlJcego oa odrzuccniu oferty.;

4)administralor nic podejrnuje decyzji w spos6b zautomatyzowany W oparciu 0 Panstwa dane osobowe.
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