
Zalqcznik nr I do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 16012020

z dnia 09.10.2020 r.

OGLOSZENIE

DYREKTOR SZPITALA WOLSKIEGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKlEJ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WARSZA WIE UL. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs ofert na udzielenie calodobowych swiadczen zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym oraz przeprowadzcnia konkursu ofert na wykonywanie swiadczen zdrowotnych w

prLcdmiotowym zakresie.

Termin rozpoc~cia i czas trwania umow: od dnia Oi!ti.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.

Informacje 0 warunkach konkursu, formularze' ofert, wzqry umow udost~pniane s~ w siedzibie Szpitala
Wolski ego w Warszawie, uJ. Kasprzaka 17, Dzial Kadr i Szkolen, Paw. II pok.1 Oa, w godz. od 9.00 do 14.00
oraz na stronie intemetowej Szpitala Wolskiego www.wolski.med.pI

Proponowana przez UdzieIaj~cego zamowienia maksymalna cena jednostkowa brutto rOwnoznaczna
kwocie netto ze wzgl~du na zwolnienie z podatku VAT:

• 130,00 zl bruuo - za jedn~ godzin~ udzielania swiadczen zdrowotnych obj~tych przedmiotem
post~powania.

Miejsce i termin skladania ofert: Szpital Wolski w Warszawie, uJ. Kasprzaka 17, pok.IOa do dnia
14 paidziernika 2020 r. do godz. 11.00.

Oferty nalei)' skladae w zamkni~tej kopercie opisanej w spos6b wskazany w szczegolowych warunkach konkursu
ofert.

Konkurs na udzielanie swiadczen zdrowotnych zostanie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpitala Wolskiego, paw. II,
sala konferencyjna w dniu 23 paidziernika 2020 r. 0 godz. 12:30
Oferent jest zwi~zany ofert~ przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

Udzielaj~cy zamowienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przcd terminem skladania ofert,
przesuni~cia terminu skladania ofert, uniewaznienia post~powania konkursowego oraz przesuni~cia terminu
rozstrzygni~cia post~powania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentow przez oferenta.
W toku post~powania konkursowego Ofere nt, kt6rego interes prawny doznal uszczerbku, rna prawo do skladania
protest6w do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynnosci, nie
p6Zniej jednak niz do dnia rozstrzygni~cia konkursu.
Oferent rna 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 olpol"l4dzenia Parlamcntu Europejsl.;iego i Rady (UE) 2016/679 1 dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochmn)' os6b fizycznych w
J:wilV.ku1 pr.rCIV"8rlanicm danych osobowych C .. ) • 1m'. (ROOO) infonnujemy, 2e:

I )administratorcm danych osobowych os6b sldadajltcych orc-rty jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnego Publicznego zakladu
Opicki Zdrowomej w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 17.01.211 Warszawa;

2)administrator wyznaczyllnspektora Ochrony Danych, z kt6T}m mOM siC;Panstwo kontaktowac w sprawach przetwanania Panstwa danych osobo\\o)'ch
za po~rednict\\o.'em poezty e1ektronicznej: kancclaria@wolski.med.pl;

3)administrator ~dzie przetwarzal Pailstwa dane w celu niez~dnym do wypelnienia obowilV..k6w i wykonywania szcug61nych praw nalol'onych na
administratora \\')lIikajllcych ,. art. 26. 27 ustaw)' 0 dzinlnlt1o~ci Ice7niezcj I. j, (rn~u.z 2020 r p07.. 2Q5).

4)dane osobowe mOg!} bye udostc;pnione inn)m upra""lIionym podmiotom, na podslawie pnepis6w prawa, a tak2:e na rzeez podmiot6w, z kt6T)mi
administralor zawarl umow~ powierzenia pT7..c:twarzaniadan)'ch w zwi~u z realizacjlt uslug na neez administratora (np. kancelari" prawniJ., dostawcq
oprogramowania, zey,lItytrzn)m aUd)10rem, z1eeeniobiorclt ~wiadcZ4eym ustug~ z zakresu ochrony danych osobowych);

5)administrator nie 7..amierza przekazywae Pailstwa danyeh osobowych do pailslwa trzeciego lub organizacji mi~dzynarodowej;
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujcmy, ie:
1)Par'lstw8 dane osobowe br;dll przechowywane pu..c:z okres prowadzenia konkursu na ~wiade7.c::niazdrowotne. nie dlu:tej nit PT7-CZokrcs 3 lal od daty
za1.:oncl'cnio post~powallia !l.onkursowcgo.;
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2)prz)'shJguje Pahstv.u prawo dOSI~pUdo tre~ci swoich danych. ich sproslowania lub ograniczenia przctv.'arzania., a laktc pra\\oo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, tj. Prezcsa Ur~du Ochrony Dall)'ch OSOboW}'CIl.jcsli pr7.clwarzanic dan)'ch przc7 admtnistratora namSl.a prz.cpisy ROOO;

3)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakU niezb~dne do wzi~cia udziaru w postt;po",aniu konkursow}m przcpro\~adnnym w celli
wylonicnia wykonawcy 111110\\')'0 udziclcnic l.am6wicnia nil ~wiadc7cnia ,drowatne objc;tc konkurscm. Konsekwencjll niepodania danych osobowych
jest \\)'konanie obowi4zku prawnego nalozonego no.administratora polcgaJlJcego no.oouuceniu olerty.;

4)administrator nie podejrnuje decyzji W spos6b zautomatyzowany W oparciu 0 Panstwa dane osobowe
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