
Zalqcznik nr I do zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a Wo/skiego nr /0/1202/

z dnia 08,07,202/ r,

OGLOSZENIE

DYREKTOR SZPITALA WOLSKI EGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WARSZA WIE UL. M. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs na udzielanie speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie piel~gniarstwa w Osrodku
diagnost)'ki i lerapii wewn~lrznaezyniowej Szpitala Wolski ego, w Praeowni Eleklrofizjologii i w Praeowni Radiologii
Zabiegowej przez indywidualne speejalislyezne praktyki piel~gniarskie w przedsi~biorslwie podmiolu leezniezego.

Termin rozpocz,cia i czas trwania um6w: od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.08.2022 r.

Informacje 0 warunkach konkursu, formularze ofen, wzory um6w udost,pniane s~ w siedzibie Szpitala Wolskiego w
WarslOwie, ul. M. 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.wolskLmed.pl

Proponowana przez Udzielaj~eego zam6wienia maksymalna eena jednoslkowa brulto, r6wnoznaezna kwocie nelto ze
wzgl~du na zwolnienie z podalku VAT:

55,00 zl - lo jedn~ godzin~ wykonywania swiadczen zdrowotnych w Osrodku diagnostyki i terapii wewn~trlOaezyniowej,
w Pracowni elektrofizjologii i w Pracowni Radiologii Zabiegowej

Miejsee i lermin skladania oferl: Szpital Wolski w WarslOwie, ul. M. Kasprzaka 17, pok.IOa do doia 16 Iipea 2021 r. do
godz. 10.00.
Otwarcie ofert nast~pi w dniu 16 Iipca 2021 r. godz. 10.30.
Oferty nalezy sklada~ w lOmkni,tej kopercie opisanej w spos6b wskazany w szczeg610wych warunkach konkursu ofen.

Konkurs na udzielanie swiadczen zdrowotnych zostanie rozstrzygni,ty w siedzibie Szpitala Wolskiego. paw. II, sala
konferencyjna w dniu 26 Iipca 2021 r. 0 godz. 12.00.

Oferent jest zwi~ny ofe~ przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

Udzielaj~cy lOm6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert, przesuni,cia terminu
skladania of en, uniewaznienia post,powania konkursowego oraz przesuni"cia terminu rozstrzygni"cia post,powania w
przypadku konieclOosci uzupelnienia dokument6w przez oferenta.
W toku post"powania konkursowego Ofere nt, kt6rego interes prawny dolOal uszczerbku, rna prawo do skladania protest6w
do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarZonej czynnosci, nie pMniej jednak niz do
dnia rozstrzygni,cia konkursu.
Oferent rna prawo zlozenia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w terminie 7 doi od dnia ogloszenia 0

rozstrzygni,ciu post,powania.

Zgodnie z all, 13 ust. 1 Og6lnego ROzpQf7..ljdzenia0 Ochronie Danych (ROOO) infonnujemy, i.e:
I) Administratorem danycb osobowych Przyjmuj"cego zam6wienie jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyl\.skiej Samodzielny Publicmy Zaklad Opieki Zdrowotnej z siedziblJ
przy ul Kasprzaka 17,01-211 Warszawa;
2) Admini$b"ator wyznaczyl lnspektora Ochrony Danych.. z kt6fym mogll s.i~ Paflslwo kontaktowac w sprawach przetwarzania PlU'lstwa danych osobowych za ~rednictwem
poc:zty elektronicznej: iod@Wolski,med.pl;
3) Administralor ~dzie przetwil17.a1 dane osobowe nl podstawic art. 6 ust. llit. b) i c) RODO w zw. z art. 26 USIaWY z dnil I' kwiemia 2011 r. 0 d2ialalnoSci leczniclej. lJ.
przctwarzanie jest nie~e w celu w)"kooania wnowy. kt6rcj stronll jest osoba, kt6rej dane dotycZlJ, lub do podj~cia drialan na tlldanie osoby. kt6rej dane dotycZlJ, prz.cd
zawarciem umowy oraz prz.etwarzanie jest niel~dne do wypclnienia obowi;v.ku prawnego ci<l!4cego na administralorz.c;
4) Dane osobowe mog~ byt udost~nionc innym uprawnionym podmiolom, na podstawie przepisOw prawa, 8 takie podmiotom, l kt6rymi adminislrator zawul umow~ w :zwi~u
l realizacj~ uslug na rzecz administratora (np. kancelar4 prawn~, dostawq oprogramowania, zewn~tmIym audytorcm);
5) Administralor nie zamicrza prz.ekazywat danycb osobowycb do pailst\l.'a trzcciego lub organizacji mi~dzynarodowej;
6) Prz)jmujacy zam6wienie rna prawo uzyskat kopi~ swoich danych osobowych w siednoie admini!ltJatora.
Dodatkowo zgodnie z art 13 ust. 2 RODO informujemy, i.e:
I) Panstwa dane osobowe ~ przechowywanc przez oms 10 lat od kOI'lca roku kalendarzowego, W kt6rym wnowa zostala wykonana, chyba u niez¥ny ~dzie dlut.szy okres
prze~'arz.anil np. z uwagi na dochodzenie roszczen.
2) PrzYJmuJllcemu zam6wienie przyshlguJe prawo dost"'u do lrcki swoich danych. ich sprosto ••••.ania lub ograniczenia przetwarzania, a taId.e pra","O do wniesienia sprze<:iwu
wobcc przct\l.'arzania, prawo do przenicsienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do OlganU nadzorczego. tj. Prezcsa Urz~du Ochrony Danych Osobowych;
3) Podanie danych osobo"'YchjeSl dobrowolne,jednak1c niel~e do zawarcia umowy. Konsekwencjll niepodania danych osobowych ~ie brak rcalizacji umowy;
4) Adminislrator nie podejrnuje dec:yzji w spos6b zautomalyzowany w oparciu 0 dane osobowe Prl)jmuj~cego zam6wienie
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