
Zalqcznik nr I do zarzqdzenia
Dyrektoro Szpitala Wolskiego nr 132/2019

z dnia 06.06.20/9 r.

OGLOSZENIE
DYREKTOR SZPIT ALA WOLSKIEGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ

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

oglasza konkurs na udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie psychiatrii w
cz~sci ambulatoryjnej Wolski ego Centrom Zdrowia Psychicznego przez indywidualne specjalistyczne
praktyki lekarskie w zakladzie leczniczym podmiotu leczniczego.

Termin rozpocz~cia i czas tnvlInill umow: od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.

Informacje 0 warunkach konkursu, formularze ofer!, wzory um6w udost,pniane s~ w siedzibie Szpitala
Wolskiego w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, Dzial Kadr i Szkolen. Paw. II pok.10a, w godz. ad 9.00 do
14.00 oraz na stronie internetowej Szpitala Wolskiego www.wolski.rncd.pl

Proponowana przez Udzielajqcego zamowienia maksymalna cena jednostkowa bruUo, ktora to
kwota bez podatku VAT jest rownorz~dna z kwotq neUo:

7,5 zl bruUo - zajeden punkt NFZ.

Miejsce i termin skladania ofert: Szpital Wolski w Warszawie. ul. Kasprzaka 17, pok.l Oa do dnia 13
czerwcll 2019 r. do godz. 09.30.
Otwarcie ofer! nastqpi w dniu 13 czenvcll 2019 r. godz.10:40.

Oferty nalery skladae w zarnkni,tej kopercie opisanej w spos6b wskazany w szczeg6l0wych warunkach
konkursu ofer!.

Konkurs na udzielanie swiadczen zdrowotnych zostanie rozstrzygni,ty w siedzibie Szpitala Wolskiego,
paw. II. sala konferencyjna w dniu 24 czenvca 2019 r. 0 godz. 14.40.

Oferentjest zwi~zany ofertll przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofer!.

Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert,
przesuni,cia terminu skladania ofer!, uniewaznienia post,powania konkursowego oraz przesuni,cia
terminu rozstrzygni~cia post~powania w przypadku koniecznoSci uzupelnienia dokurnent6w przez oferenla.
W toku post,powania konkursowego Oferent. kt6rego inleres prawny doznal uszczerbku, rna prawo do
skladania protest6w do Komisji Konkursowej w lerminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskatZonej
czynnoSci. nie p6i.niej jednak niz do dnia rozstrzygni,cia konkursu.
Oferent rna prawo zlozenia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w lerminie 7 dni od dnia
ogloszenia 0 rozstrzygni,ciu post,powania.

Zgodnie z art. 13 ust. J rozporZ'ldlenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UEl 2016/679 z dnia 27 kwictoia 2016 r. w sprawie ochrany os6b
fil)'C7.nych w zwilJZku z przctwarzanicm danych osobo",,'ych (... ) • tzw. (RODO) informujemy, ze:

I )administratorem danych osobowych os6b skladajIlC)'('h O((fl): jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnego Publicmego Zakladu
Opieki Zdrowolnej w Warsl..8wie. adres: ul. Kasprzaka )7, 01-211 Warszawa;

2)administrator wyznaczyl Inspektora Oehron)' Danyeh, z kt6rym mog4 siry Panslwo kontaktowac w sprawach przetwarzania Pailstwa danyeh
osobowych za poSrednictwem pocZly clcktroniczncj: kancelaria@wolski.med.pl;

3)administrator ~dzie przetwarzal PailStwll dane w celu niczhlrdnym do wypdnicnia obowi4Zk6w iwykonywania szczeg61nyeh praw nato20nych
na administralora w)'nikaj"eych zan. 26. 27 USia",)"0 dzialalno~ci Icczniez.c:j t. j. (Dz.U. z2018 r poz. 2190),

4)danc osobowc mog4 b)'c udostc;pnionc innym uprawnionym podmiotom. na podslawie przepis6w prawa, a takte na rzeel podmiot6w, z kt6rymi
administrator zawarl umowc; powicrzcnia przctwarzania danych w zwilJZku z realizaej4 uslug na fUel administratora (np. kaneelari4 pra\\oTIlJ.,
dostawc4 oprogramowania, lcwnrytrznym audytorcm, zleceniobiorC4 ~wiadeZ4e)111usluglf z zakresu ochrony danych osobowyeh);

5)administrator nie zamiena przekllzywac Panstwa danyeh osobowych do panstwa trzeciego lub organizaeji mirydzynarodowej;
Dodatkowo 19odnie 1 an. 13 ust. 2 RODO informujemy, ic:
I )Panstwa dane osobowe blfd4 przechowywane prLez okres prowadzcnia konkursu na ~wiadczenia zdrowotnc, nic dluicj nit przez okrcs 3 lat od

daly zakonezcnia postc;powania konkursowego.;
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2)przysluguje Pallstwu prawo dostlfpu do treSci swoich danych, ich sproslowania lub ograniclenia przetwarzania, a tak1:e prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego. tj. Prczesa Urz~du Ochrony Danych Osohow)'ch. jeSli prl.etwarzsnie danych przcz administratora narusza
pm:pisy ROOO;

3)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak2e niel~dne do wzi"cia udzialu W poslcpowaniu konkursowym prr.cprowad7.anym w eelu
wylonienia w)lkonawc)' umowy 0 udzielenie zam6wienia oa swiadczenia zdrowotne obj~te konkursern. Konsckwencj~ niepodania danych
osobowych jest wykonanie obowii}Zku pra\\'nego nalo20ncgo oa administratora polegajijccgo on odr.mceniu oferl)'.;

4)administrator nie podejmuje dccyzji w spos6b zautomatyzowany W oparciu 0 Panstwa dane osobowe.
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