
Zalqcznik nr I do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 20812019

z dnia 11.10.2019 r.

OGLOSZENIE

DYREKTOR SZPIT ALA WOLSKIEGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIE.J SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKLADU OI'IEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE UL. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs na udzielauic spccjalist)'czuych swiadczeii zdrowotuych w zakresic kousultacji
intcruistyczno - diabctologiczuych oraz swiadczeii zdrowotuych z zakrcsu diabetologii w Oddziale
Udarowym i Poradui diabetologiczncj Szpitala Wolskicgo przcz iudywidualuc spccjalistyczuc praktyki
Ickarskie w zakladzic Icczuiczym podmiotu Icczuiczcgo.

Termin rozpocz~cia i czas trwania umow: od duia 01.11.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.

Informacje 0 warunkach koukursu. formularze ofert. wzory umow udost~puiaue S'! w siedzibie Szpitala
Wolskiego w Warszawie. ul. Kasprzaka 17, Dzial Kadr i Szkoleii, Paw. II pok.IOa, w godz. od 9.00 do 14.00
oraz na stronie intemetowej Szpitala Wolskiego www.wolskLmcd.pl

Propouowaua przcz Udzielaj'lcego zamowicuia maksymalua ceua jcduostkowa (ktora to kwota bez
podatku VAT jest rowuorz~dua z kwolll uelto):

- 100,00 zl brulto zajedulj godziu~ udzielania swiadczeii w Oddzialc Udaro\\)'m Szpitala Wolskiego,
- 0,5 zl brulto za jedcn pkt rozliezenio\\)' NFl w Poradni diabetologicznej Szpitala Wolskiego,

Miejscc i tcrmin skladania ofcrt: Szpital Wolski w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, pok.IOa do dnia
15 pazdzicrnika 2019 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastljpi w dniu 15 pazdziernika 2019 r. godz. 10.30.

Oferty nalcZy skladae w zamkni~tej kopcrcic opisanej w spowb wskazany w szczegolo\\)'ch warunkach konkursu
ofert.
Konkurs na udzielanie swladczeii zdrowotnych zostanie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpitala Wolskiego. paw. II,
sala konferencyjna w duiu 24 pazdzicrnika 2019 r. 0 godz. 12.00.

Oferent jest zwiljzany ofertlj przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

Udzielajljcy zamowienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert,
przcsuni~cia terminu skladania ofert. uniewamienia post~powania konkursowego oraz przesuni~cia tenninu
rozstrzygni~cia post~powania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentow przez oferenta.
W IOku post~powania konkursowego Oferent, ktorego interes prawny doznal uszczerbku, rna prawo do skladania
protestow do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczyeh od dnia dokonania zaskarzonej ezynnosci, nie
pozniej jednak niz do dnia rozstrzygni~cia konkursu.
Oferent ma prawo zlozenia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w terminie 7 dni od dnia ogloszenia
o rozstrzygni~eiu post~powania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporZ4dzenia Parlamcntu Europcjskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
l_wi'll.ku z przetwarzaniem dan)"ch osobowych C .. ) , tzw. (ROOO) infonnujemy, le:

I )adminislratorem dan)"ch osobowych osob skladajllC)ch Of~Tt)'jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opicki
Zdrowotnej w Warszawie. adres: ul. Kasprzaka 17, 01~211 Warszawa;

2)administrator wyznaczyllnspcktora Ochrony Danych, z kto!)m mog1J si~ Panstwo kontaktowae w sprawach przetwarzania Pailstwa danych osobowych La
poSrednictwem poclJ)' clcktroniclJ1ej: kancelaria'@wolski.med.pl;

3 )administrator ~dl.ie przetwa17.a1 Panstwa dane w celu niezb~dnym do wypelnienia obo •..••.i¥-kow i wykon)'wania szczegoln)'ch praw nalotonych na
administralora .•••.ynikaj(Jc) ..ch z art. 26.27 ustawy 0 dzialalno~ci Icczniczej 1.j. (Dz.U. z 2018 r poT_ 2190),

~)dane osobowe moglJ bye udost~pnionc innym upra .•••nion)m podmiotom, na podstawie przepis6w prawa, a taklc na rzecz podmiotow. z kt6r)mi
administrator zawarl umow~ powierzenia przetwarzania danych w zwi¥ku z realizacjlJ uslug na rzecz administratora (np. kancelarijJ prawn~ dostawC<}
oprogramo .•••.ania. zewnjftTm)m aud)1orem. zJeceniobiorc'l ~wiadcZ4cym uslug~ z zakresu ochrany danych osoboW)'ch);

5)adminislrator nie zamierJ".a pr/.ekazywae Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji mi~dzynarodowej;
Dodalkowo l.godnie z art. 13 ust. 2 ROOO informujemy. ie:
I )Panstwa dane osobowe ~d1J przecho\\)'Wane przez okres prowadzenia konkursu na ~wiadczenia zdro\\'otnc. nic dluiej nit przez okres 3 lat od daty

zakoncz.cnia posh;powania konkurso •..••.ego.;
2)przysluguje Panslwu prawo dost~pu do tre~ci swoich danych. icll sprostowania lub ograniczenia prz..etwarzania. a takte prawo do wniesienia skargi do

nrganu nadzorczego. tj. Prczes3 Url~du Ochrony Danych Osobowych. jcs-li prJ:etwarlanie danych pr/.ez administratora narusza przcpisy RODO;
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3)podanie danych osobowychjest dobrowolne.jednak1.e niez~dne do wzi~ciaudziatu Yo' postcpowaniu konkursow)m przeprowadzanym w celu wylonienia
wykonawc)' urno",)' 0 udzielenie zam6wienia na swiadczcnia zdrowotnc obj~tekonkurscm. KonsckwcncjjJ nicpodania dany,h osobo".ych jest
wykonanie obowilJl-ku pralA-nego nalotoncgo oa administratora polcgaj'lccgo oa odrzuccniu oren)'.;

4)administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zaUIOmalyzowany Woparciu 0 Pailstwa dane osobowe.
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ZAST~~~:TORA

Arkat1z Ciupak


