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OGLOSZENIE

DYREKTOR SZI'ITALA WOLSKIEGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIE.J
SAi\lODZIELNEGO PUBLlCZNEGO ZAKLADU OI'IEKI ZDROWOTNE.J

W WARSZA WIE UL.l\1. KASI'RZAKA 17

oglasza konkurs ofert na udzielanie ealodobowyeh speejalislyezoyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie
anestezjologii i intensywnej terapii w siedzibie Szpitala Wolskiego pnez indywidualne speejalistyelne
praktyki lekarskie w przedsi~biorstwie (,odmiotu leezniezego.

Termin rozpocz,cia i czas Irwania umow: od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.08.2022 r.

Inl(mnacje 0 warunkach konkursu. formularze ofen. wzory umow udosl~pniane s" w siedzibie Szpilala
Wolskiego w Warszawie. ul. M. Kasprzaka 17. Dzial Kadr i Szkoleli. Paw. II pok.] Oa. w godz. od 9.00 do 14.00
oraz na stronie intemetowej Szpitala \Volskiego www.wolskLmcd.pl

I'rol,ono"""lll IWLez Udziclajljeego ZllllHiwicnia maksymalna cena jednostkowa b~dljea rownowaznikicm
kwoty nclto - zwolnione z VAT:

125,00 II brulto - za ] godzin, udzielania swiadezen zdrowotnyeh dla oferenlow posiadaj,!eyeh I slopie,i
speejalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej lerapii oraz min 8 lal udokumenlowanej ei'lglosei
wspolpraey zawodowej w zakresie aneslezjologii i intensywnej terapii w Oddzialc anestez.iologii i
intensywncj terapii,
140,00 zl brutto - za I godzin, udzielania swiadezeli zdrowotnyeh dla oferenlow posiadaj,!cyeh Iylul
speejalisty lub II stopiell speejalizaeji w dziedzinie aneslezjologii i intensy\vnej terapii oraz min 8 lal
udokumenlOwanej ci"glosci wspolpracy zawodowej w zakresie anesle7jologii i intensywnej lerapii w
Oddzialc anestczjologii i intcnsywncj tcrapii.

i\Iiejsec i term in skladania ofert: Szpital Wolski w Warszawie. ul. Kasprzaka 17. pok.IOa do dnia
21 lipea 2021 r. do godz. 10.30.

Ofeny nalezy skladae w zamkni,lej kopereie opisanej w sposob wskazany w szezegolowyeh warunkaeh konkllrsu
OfCI1.

Konkurs na udzielanie swiadezen zdrowolnych zoslanie rozstrzygni,ty w siedzibie Szpilala \Volskiego. paw. II.
sala konfcrcncyjna w dni1l2 sicrpnia 2021 r. 0 gOdl. 12.30.

Oferenl jesl zwi"zany ofen" przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofen.

Udzielaj"cy zamowienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofen.
przesuni,cia terminu skladania ofen. uniewaznienia post,powania konkursowego oraz przesllni~cia lerminu
rozstrzygni,cia post,powania w prLypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentow przez oferenta.
W loku posl,powania konkursowego Oferent. klorego interes prawny doznaluszczerbku. ma prawo do skladania
prolcSlow do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynnosci. nie
p6i.niej jednak niz do dnia rozstrzygni,cia konkursu.
Ofcrenl ma prawo zlozenia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w lenllinie 7 dni od dn;a ogloslenia
o rozstrzygni,ciu post,powania.

Igodnic z art. 13 usl. 1Og61nego RO/rorl~dzenia 0 Ochronie Danych (RODO) inli.lrmujemy. 7C;
I, Al!minimalOrem danych osooow)'ch PlZ)jmujacego zam6\\1t'nie jesl Szpital Wolski im. dr Anny Ciosl)"Ilskicj Sanwd/idny I'uolic/ny Zaldad Opidi
Zdrll\Hltncj 1 sied/ib,. prl) u1. Ka,prl<lka 17.01-211 Wars/awa:
2) Administrator \\)1nac7yllnspc\.;lora Ochrony Dany-ch. z kl6rym moga siC;I)anstwo konlaktowac w spra\\3ch przetwarzania Pm'lsI\\3 danych U~tlhtl\\ych
/a rosrednlct\\cm roc/l)" clcklronicwL'j: iodE\\olski.med.pl:
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3) Administrator hl;dzic prlciwarz.ai dane osobo"c fla podstawic an. 6 usl. 1 lit b) i c) ROOO w l'\. 1 an. 26 USIa,,) 7. dnia 15 k\\ll:tma 2011 r ()
d/ialalnosci Iec/l1ioej. Ij. pocl\\arzanie jest niezbc,:dne \\ cdu \\)'I\onania umo"y. ktorej stron<j.jesl osoba. kt6rej dane dotYC1~.lub do podj.;cia d/ialar\ fla
i,ldanie osoby. "'({)rejdane dOlycz~. prJ'cd za\\arcicm umo,,)' oral pr/ct\\arl'.allie jcst niczhltdne do "ypelnienia obo"i¥1.u pra\\nego ciaJ:acego na
admini~lr<llor/C;
4) Dane usommc muga bye udostcpnilll1l: innym upra\\ni(mym podmiotom. na pudslawie pw.'piso\\ pra\\<I. a takie podmiolom. I Ii.torymi adrninistralN
/lI\\arl Ulnll\\t; \\ 1\,ia.Au I rcaliJ:a,j~ uslug na rice/. administralora (np. kancelaril} praW"l}. dosta\\ca oprogramowania. lc\\nClrln)"m alld}1l)rcm):
5) Adnll11istralor nic lamier ••.a pr/.ckaJ)'\\ac danych osotxmych do pailst" a trJt:ciego 1110organizacji mi~dL)'narodo"cj:
6) Pr/)jmujm:y I'anH'micnic ma pra\\{l uz)'skw.: kupi!; s\\oich danych O'iob!,)\\)ch \\ siedlibie administratora.
Dndatko\\o Igndnie ••art. 13ust. 2 RO[x) informujcm)'. 1c:
I) Parlst\\a dane {ISOOll\\Co~da pm:eh\l\\} \\ane przel okres 10 lal od I.;oncaroku ka1endarzowcgo. \\ klor)'m umowa zosia/a wyknnana. chyba Jc niclhcdn)
~d/ic dluJ_vy ol..rcs pr/.Cl\\au:ania np. '- u\\agi na Jochodzenic rosiclen.
2) Pr••)jmuj~ccmu nmll'micnie pu)sluguje pra\\o dOSI';pu do Irc-Sciswoich danych. ich sprosto\\ania luh ngranicJ:cnia przct\\[ulania. a takle- prawo dt)
\\nicsil.'nia sprJcciwu wnhec pm:lwarl"ania. prawo do pr/enicsienia danych oraz prawo do \\ni~"Sicnia skar~i do organll nadJ"orClcgo. tj. Pre-fe-saL'ucdu
OChWll} Danych Osotxmych:
3) Podanic danych osobtmych jl'Sl dohHl\\olnc. jednal..Jc nief.be-dne d\) ,.awarcia umow)". Konsekwencja niepodania dan)'ch osohow)'ch h.;dlic brak
re-alil3cji 1I1110")':
-l) Administrator nic pod~'jmllje de-CYljiw sp(.JS{)hlautomalYJ'O\\any w orarciu 0 danc osobowe Prz).imu.i~ccgo lamowienic.
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