
Za/qcznik nr J do zarzqdzenia
Dyrelaora Szpitala Wolskiego nr /95/2020

z dnia 20.//.2020 r.

OGLOSZENIE

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

W WARSZAWIE UL. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs na udzielanie calodobowych, specjalislycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie ratownictwa
medyczncgo przez piel~gniark~ systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wolskiego przez
indywidualne specjalistyczne praklyki piel~gniarskie w przedsi~biorslwie podmiotu leczniczego.

Termin rozpocz~cia i czas trwania um6w: od dnia od dnia 14.12.2020 r. do dnia 13.12.2021 r.

Informacje 0 warunkach konkursu, formularze ofert, wlory um6w udost~pniane s~ 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 www.wolski.med.pI

Proponowana przez Udzielaj~cego zam6wienia maksymalna ccna jednostkowa brutto, r6wnoznaczna kwocie netto ze
wzgl~du na zwolnienie z podatku VAT:

45,00 zl- zajedn~ godzin~ wykonywania swiadczen zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Miejsce i termin skladania ofert: Szpital Wolski w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, pok.IOa do dnia 25listopada 2020 r. do
godz. 10.00.
Otwarcie ofert nast~pi w dniu 25lislopada 2020 r. godz. 10.30.
Oferty naleZy skladae w zamkni~tej kopercie opisanej w spos6b wskazany w szczeg610wych warunkach konkursu ofert.

Konkurs na udzielanie swiadczen zdrowotnych zostanie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpitala Wolskiego, paw. II, sala
konferencyjna w dniu 04 grudnia 2020 r. 0 godz. 12.00.

Oferentjest zwi~ny ofert~ przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert, przesuni~cia terminu
skladania ofert, uniewainienia post~powania konkursowego oraz przesuni~cia terminu rozstrzygni~cia post~powania w
przypadku koniecmosci uzupelnienia dokument6w przez oferenta.
W toku post~powania konkursowego Ofere nt, kt6rego interes prawny domal uszczerbku, rna prawo do skladania protest6w
do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskar10nej czynnosci, nie p6iniej jednak ni1 do
dnia rozstrzygni~cia konkursu.
Oferent rna prawo zlo1enia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w terminie 7 dni od dnia ogloszenia 0
rozstrzygni~ciu post~powania.

Zgodnie z art. 13 ust. I ozp0t74dA:nia Parlamcntu Europcjskicgo i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 ~'ietnia 2016 r. '" sprawie ochrony os6b tiZYC7.ny,h w
7.Wiq7.ku7.pr1.ctwat7aniem danych o!>Obo.•••.ych (... ) ,IT.W. (RODO) informujemy,te:

I)administralorem danych osobowy,h os6b slJlldajltcych oftrty jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnego Publkmego Zakladu
Opieki Zdrowotnej w Warszawie, adres: ul. Kaspl7..aka 17,01-211 Warszawa;

2)administrator wyznaczyllnspektora O,hrony Danych, z kt6rym mog~ si~ Paflstwo kontaktowac w sprawa,h p17.etv•.arzania Paflstwa danych osobo ••••.)'ch
za posrednictv.'em PO'zty c:lc:ktronkmej: kancelaria@wolski.med.pl;

3)administrator ~dzie przetwanal Paflstwa dane w celu niezbednym do w)'pelnienia obowiiJZk6w i W).konywania szczeg61nych praw naloton)'ch na
administratora \1.ynikaj4cych 7. art. 26.27 uSlaw}"(I dzialalnosci kcroiczcj t. j. (Dz..U. z 2020 r P07~295),

4)dane osobowc: mog4 bye Udosl~pnione inn)m upra ••••.nionym podmiotom. na podstawie przepis6w prawa, IS taktc oa rzecz podmiot6w, z kt6rymi
administrator 7.8warl umow~ powic:rzenia przctwal7.ania danych w zwiqz.ku z rc:alizacj~ uslug na rzecz administratora (np. kancelari4 prawm •• dostawc~
oprogramowania, ZC""11C;:lrzn)maudytorem. zleceniobiorc4 ~wiadcZ4cym uslug~ z zakresu ochrony danych osobowych);

5)administrator nie zamic:rz.a pl7.ekazywa~ Panstwa danych osobowych do paflstwa trzeciego lub organizacji mi~dZ}narodowej;
Dodatkowo zgodnie 1 art. 13 ust. 2 RODO informujemy, le:
I. Panstwa dane osobowc: ~d4 przechowywane przez okrcs prowadzenia konkursu na ~wiadczenia zdrowotne. nie dluzej nit przez okres 3 lat od daty
7.akonC7cnia post~powania kookursowcgo.;

2. przyslugujc Paflst ••••.l1 prawo dostepu do tre~ci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwanania, a takU prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, lj. Pre.lesa Urzc;:duDehron)' Danych Osobowych,jdli prJ.l:lwarzanie danych przez administratora narusza prLcpisy RODO;

3.podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak1:e nie~dne do wziecia udzialu w post~powaniu kunkursowym przeprowadzan)m ,••' ,elu
\o\o)'lonienia wykonawcy umowy 0 udzielenie zam6wienia na ~wiad,zenia zdrowotnc: obj~te konkursem. Konsekwencj~ niepodania danych osobowych
jest •••..).konanie ohowi4Zku prawncgo nalot.onego Ita administratora polcgaj<t-cego na odrzuceniu orerty.;

4)administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zautomatyzowany w oparciu 0 Pailstwa dane osobowe.
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