
Za/qcznik nr I do zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a lVo/skiego nr 94/2020

z dnia 06.07.2020 r.

OGLOSZENIE
DYREKTOR SZPITALA WOLSKI EGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ

SAMODZIELNEGO PUOLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WARSZA WIE UL. KASI'RZAKA 17

oglasza konkurs na udzielanie ealodobowych specjalist)'cznych swiadczeii zdrowotnych w zakresie
elcktroradiologii w Osrodku diagnostyki i terapii wewnl}trznaczyniowej Szpitala Wolski ego przez
osoby legitymujl}ce si~ nabyciem fachO\\')'ch kwalifikacji do udzielania swiadczeii zdrowotnych w
zakresie elektrontdiologii.

Tennin rozpocz(fcia i czas trwania urn6w: od dnia 27.07.2020 r. do dnia 30.06.2021 r.

Infonnacje 0 warunkach konkursu, fonnularze ofert, wzory urn6w udostypniane S'l 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.wolski.rned.pl

l'roponowana przez Udzielajl}cego zamowienia maksymalna cena jednostkowa:

40,00 zl brutto - rownowaine z kwotl} netto (zwolnione z podatku VAT) zgodnie z warunkami
okrcSlonymi w SWKO - zajedn'l godzin~ wykonywania swiadczen zdrowotnych.

Miejsce i termin skladania ofert: Szpital Wolski w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, pok.IOa do dnia
09 Iipca 2020 r. do godz. 10.00.

Oferty nalezy skladae w zamkniytej kopercie opisanej w spos6b wskazany w szczeg610wych warunkach
konkursu ofert.
Konkurs na udzielanie swiadczen zdrowotnych zostanie rozstrzygni(fty w siedzibie Szpitala Wolskiego,
paw. II, sala konferencyjna w dniu 20 lipca 2020 r. 0 godz. 12.00.

Oferent jest zwi<jzany ofertl} przez okres 30 dni od uplywu terrninu skladania ofert.

Udzielaj'lcy zarn6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed tenninern skladania ofert,
przesuni(fcia tenninu skladania ofert, uniewaznienia postypowania konkursowego oraz przesuniycia
tenninu rozstrzygniycia post(fpowania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokurnent6w przez
oferenta.
W toku Postlfpowania konkursowego Oferent, kt6rego interes prawny doznal uszczerbku, rna prawo do
skladania protest6w do Kornisji Konkursowej w tenninie 7 dni roboczych od dnia dokonania
zaskar:i:onej czynnosci, nie p6:iniej jednak niz do dnia rozstrzygnilfcia konkursu.
Oferent rna prawo zlozenia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w tenninie 7 dni od dnia
ogloszenia 0 rozstrzygni(fciu postypowania.

Zgodnie z art. 13 ust. ) ozpornJdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b lizycznych w
zwilJZl..-uz przetwarztll1iem danych psobowych ( ... ) • tzw. (RODO) informujemy, t.e:

l)adminisuatorem danych osobowych os6b skladaj~C)'ch ofc!'"ty jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyflskiej Samodzielnego Publicznego Zakladu
OpiekiZdrowotnej w WarsziJWie. adres: ul. Kasprzaka 17, 01-21 J Warszawa;

2)administrator wyznaczyllnspcktora Ochrony Danych, Z kt6r)'m rrog'l siC;Par'J.stwokontaktowac w sprawach przetwarzania Pmstwa danych osobo"ych za
po~rednktwem poczty elektroniczncj: kalcelaria@wolski.med.pl;
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3)administrator b~dzie przetwarzal Panstwa dane w celu niez~dnym do wypelnienia ooowi'llk6w i wykonywania szczeg61rl)'ch pra\\' nalozotlych oa
administratora wynikaFlcych z art. 26, 27 ustav.y 0 dzialalnosci Iccznic7.ejt.j. (Dz.U. 7.2020 r pOl. 295),

4)dane osobowe magI} bye UdOSllfpnionc inn)'m uprawnionym podmiotom, oa podstawie przepis6w prawa. a takte oa rzecz podmiot6w, z kt6rymi
administrator zawarl umowlf powicrzenia przetwarzania danych w zwi¥ku z realizacj'l uslug oa rzecz administralora (op. kancelaril) prawn ••..dostawCl)
oprograrmm1ania, zewn~trT..nym audytorem, zl:ceniobiorq ~wiwc~cym ustuglf z zakresu Dehron)' dmych osobo\\'ych);

5)administrator nie zamierza przekllZ)wac paflstwa danych osobo\\')'ch do paristwa trzeciego lub orgarizacji mierdzynarodO'Wcj;
Dodatkowo zgodnic z an. 13 ust. 2 ROOO infonnujemy. i.l::
l)Panstwa dane osobowc: ~d" przecho",}wane przcz okres prowadzenia konkursu na ~wiadclc:nia zdrowotnc:, nie dtuzcj niz przez okrc:s 3 lat od daly

zakonczenia poslc;powania konkursowego.;
2)przysluguje PailSl\\'U prawo dostc;pu do tre~ci swoich danych, ich sproslowania lub ograniczenia przetwarzania, a lakte prawo do wniesicnia skargi do

organu nadzorczego, tj. Prelcsa Uu<;du Ochrony Danyeh Osobo",ych,jesli puetwarzanie dll1ych puez admilistratora narusza prupisy ROD<),
3. podanie danych osobo"'yehjest dohrooolnc,jednakZe niel~dne dowzi<;cia udzialu w post~powaniu kmkursowym prleprowadl.anym w eelu wylonicnia
wykonawcy umoW)' 0 udziclcnie zam6wicnia na ~wiadelenia 7.drowotnc obj~le konlausem. Konsckwencj" nicpodania danych osohO\~"ychjc:stwykonanie
obowillZku pmwnego nato1Dnego na administratora polegaj"cego naodr/.uteniu ofcrty.;

4.administrator nie podejmuje decyzji w sposob zautomatyzowany w oparciu 0 Panstwa dane osobowe
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