
Zalqcznik nr I do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 87/2021

z dnia 11.06.202/ r.

OGLOSZENIE

DYREKTOR SZPIT ALA WOLSKIEGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

WWARSZAWIE UL. KASPRZAKA 17

oglasza konkursu na udzielanie spccjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie konsultacji
internistyczno - diabetologicznych w Oddzialc ncurologicznym, Oddziale udarowym i

Pododdziale rehabilitacji neurologicznej przez indywidualnc specjalistyczne praktyki lekarskie
w przedsi~biorstwic podmiotu leczniczego.

Tennin rozpoezt;eia i ezas trwania urnowy: od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2024 r.

Infonnaeje 0 warunkaeh konkursu, fonnularze ofer!, wzory urn6w udost,pniane Sll w siedzibie Szpitala
Wolskiego w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, Dzial Kadr i Szkolen, Paw. II pok.l0a, w godz. od 9.00 do 14.00
oraz na stronie internetowej Szpitala Wolskiego www.wolski.med.pl

Proponowan. przez Udziel.j~cego zam6wieni. m.ksym.ln. cen' jednostkow. (kt6r. to kwota bez pod.tku VAT jest
r6wnorz,dn. z kwot~ nelto) wynosi:

60,00 zl brulto - zajedn~ konsult.cj, w zakresie konsult.eji internistycmo - diabetologicmej,

Miejscc i termin skladania ofer!: Szpital Wolski w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, pok.lOa do dnia 14 czcnvca
2021 r. do godz. 14.30.

Oferty naleZy skladae w zamkni,tej kopereie opisanej w spos6b wskazany w szezeg6/owyeh warunkaeh konkursu
ofer!.

Konkurs na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh zostanie rozstrzygni,ty w siedzibie Szpitala Wolskiego, paw. II,
pok6j nr lOa, w dniu 23 ezenvca 2021 r. 0 godzinie 14.30.

Oferent jest zwi~zany ofe~ przez okres 30 dni od uplywu tenninu skladania ofer!.

Udzielaj~ey zarnowlenia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed tenninern skladania ofer!,
przesuni,eia tenninu skladania ofer!, uniewaznienia post,powania konkursowego oraz przesuni,eia tenninu
rozstrzygni,cia post,powania w przypadku konieeznosci uzupelnienia dokument6w przez oferenta.
W toku post,powania konkursowego Oferent, kt6rego interes prawny doznal uszezerbku, rna prawo do skladania
protest6w do Komisji Konkursowej w tenninie 7 dni roboczyeh od dnia dokonania zaskari:onej ezynnosei, nie
p6Zniej jednak niz do dnia rozstrzygni,eia konkursu.
Oferent rna prawo z/ozenia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w tenninie 7 dni od dnia ogloszenia
o rozstrzygni,eiu post,powania.

Zgodnie z art. 13 usl. I Og61nego Rozpor~dzenia 0 Ochronie Danych (RODO) infonnujemy, ie:
I) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskicj Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki
Zdrowolnej z siedzib~ przy ul. Kasprzaka 17,01-211 Wars1.awa;
2) Administrator wyznaczyl Inspektora Ochro"y Danych. z kt6rym mogq si~ Panstwo kontaktowac w sprawach przetwarzania Pailstwa
danyeh osobowyeh za posrednietwem poczty clcktroniczncj: iod@wolski.med.pl;
3) Administrator b~dzie przetwarzal dane osobowe na podstawie art. 6 ust. I lit. b) i c) RODD w zw. z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia
20 II r. 0 dzialalnosci leczniczcj, tj. przetwarzanie jest niezb~dne w celu wykonania umowy, kt6rej stronlJ jest osoba, kt6rej dane dotycUJ.,
lub do podjr;cia dzialail na '4danie osoby. kt6rcj dane dotycZlJ., przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niczbr;dne do "'Ypelnienia
obowiq.zku pra'Wnego eilJi:<lcegona administratorze;
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4) Dane osobowe rnoglJ bye udosttrpnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepis6w prawa., a takte podmiotom, z kt6rymi
administrator zawarl umowt; w zwi¥ku z realizacj'l uslug oa rzccz administratora (np. kancelarilJ pra\loTIlJ,doslawclJ oprogramowania.
zewn~trmymaudytorem);
S) Administrator nie zamierza przekazywac danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji mit;dzynarodowej;
6) Wykonawca rna prawo uzyskac kopit; swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dod.tkowo zgodnie z art. 13 us!. 2 RODO informujemy. ie:
I) Panstwa dane osohowe b~dlJ przechowywane przez okres 10 lat od kOll.c8roku kalendarzowego, w kt6rym umowa zestala wykonana.
chyba te niezht;dny bt;dzie dlutszy olITes przelwarzania "p. z uwagi ns dochodzcnie roszczeft.
2) Wykonawcy przysluguje prawo dostc:pu do tresci swoich danych. ich sprostowania lub ograniczenia przctwarzania, a takic prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przcniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. tj.
Prezes. Urz~du Ochrony Danych Osobowych;
3) Podanie danych osobO\"ych jest dobrowolne. jednakte niezb~dne do zawarcia urnowy. Konsekwencj(} niepodania danych osobo"ych
b~dzie brak realizacji urnowy;
4) Administrator nie podejrnuje decyzji w spos6b zautomatyzowany w oparciu 0 dane osobowe Wykonawcy.

ZASTI;PCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
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