
Za/qcznik nr J do zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a Wo/sklego nr 66/2022

z dnia 3/.03.2022 r.

OGLOSZENIE

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

W WARSZAWIE UL. M. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs na udzielanie calodobowych ~wiadczeJi zdrowotnych w zakresie piel~gniarstwa w Oddziale
neurologicznym, Oddziale udarowym z pododdzialem rehabilitacji neurologicznej Szpitala Wolskiego przez
indywidualne specjalistyczne praktyki piel~gniarskie w przedsi~biorstwie podmiotu leczniczego.

Termin rozpoc~cia i czas trwania um6w: od dnia 01.05.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Inform.cje 0 warunkach konkursu, formularze ofer!. wzory um6w udost~pniane s~ w siedzibie Szpital. Wolskiego w
Warszawie, ul. M. Kasprzak. 17, Dzi.! Kadr i SzkoleJi, P.w. II pok.IOa, w godz. od 9.00 do 14.00 oraz n. stronie
internetowej Szpitala Wolskiego www.wolski.med.pl

Proponowana przez Udzielajqcego zam6wienia maksymalna cena jednostkowa brulto, r6wnoznaczna kwocie nelto ze
wzgl~du na zwolnienie z podatku VAT:

55,00 zl- za jcdn~ godzin~ udzielania swi.dczen zdrowotnych obj~tyeh przedmiotem post~pow.ni.

Miejsce i termin skladania oCert: Szpit.1 Wolski w Warszawie, ul. M. Kasprzak. 17, pok.IO. do dni. 08 kwletnia 2022 r.
do godz. 12.00.
Otw.rcie ofer! nas~pi w dniu 08 kwietnia 2022 r. godz. 12.30.
Ofer!y n.let)' skl.d.c w zamkni~tej kopercie opisanej w spos6b wskazany w szczeg610wych warnnk.ch konkursu ofer!.

Konkurs n' udzielanie swiadczen zdrowotnych zostanie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpitala Wolskiego, p.w. II, sala
konfereneyjna w dniu 20 kwietnia 2022 r. 0 godz. 13.30.

Oferent jest zwi~ny ofer!~ przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofer!.

Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofer!, przesuni~cia terminu
skladania ofer!, uniewaznienia post~powania konkursowego oraz przesuni~ei. terminu rozstrzygni~cia post~powania w
przypadku konieeznosci uzupelnienia dokument6w przez oferenta.
W toku post~powania konkursowego Oferenl, kt6rego interes prawny doznal uszczerbku, rna prawo do skladania protest6w
do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych ad dnia dokonani. zaskartonej czynnosei, nie p6fniej jednak nit do
dnia rozstrzygni~cia konkursu.
Oferent rna prawo zlotenia odwolania do Dyrektora Szpital. Wolskiego w terminie 7 dni od dnia ogloszenia 0
rozstrzygni~eiu post~powania.

Zgodnie z art. 13 lISt. I Og61negoRozpo~dzcnia 0 Ochronic Danycb (ROOO) infonnujemy, te:
I) AdmlnislIatorem danych osobowycb Przyjmuj~cego zam6wienie jest Szpital Wolski im. dr Anny Goslyfu;lciejSamodziclny Publiczny ZakJad OpiclciZdrowotnej z siedzib4
przyul. Kasprzaka 17,0).211 Warszawa;
2) Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danycb, z ktOrymmog, si~ Paftstwo kontaktowae w spr8wach przetwanania Paftstwa danych osobowych za poSrednictwem
poczty elektronicznej: iod@Wolski.medpl;
3) Administntor ~dzie przetwaruJ dane osobo••••'C na podstawie art. 6 ust. I lit. b) i c) RODO w zw. z art. 26 U5tawy z dnia IS kwielma 2011 r. 0 drialalnoSci lec:znic:zej.tj.
pn:etwarzanie jest nie~ne w c:eluwykonania umowy, kt6rej stroT14jest osoba. kt6rej dane dotyCZ4,lob do podj~ia dzi.1aiI.na t.4danie osohy, kt6rej dane dotycz4. pned
zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niez~e do wypelnicma obo'lo'i4zkupraWDegoc:i~cego na administratorze;
4) Dane 050b0wemog, bye udostwnione innym uprawmonympodmiocom,na pOOJtawieprzepisOwprawa.a takte podmiotom, z kt6rymi administrator zawarl urnow~w zwi¥ku
z realizacj4 uslug na ncc:z administntora (np. kanc:elari4pnWJl4,dostawq oprogmnowania, ~nym audytorem);
5) Administrator nie zamiena przewywae danycbosobowych do pamtwa tne<:iego lub QrJanizacji mi~ynarodowej;
6) Przyjmuj4C:Yzatnawienie rna prawo uzyskae k.opi~awoic:hdanytb osobowycb w aiedzibie administratora.
Dodalkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, te:
) Panstw. dane osohowe ~ przechowywanc:przez okrea 10 lat ad konca roku kalendarzowego, w IdOrymumowa zo!rtalawykonana, cbyb. te nie~y ~e dlutazy okres
prz.etwanania np. z uwagi na docbodzenie roszc:zen.
2) Przyjmuj.c:emu zam6wienie przysluguje prawo dostWUdo trdci lWoicb danycb, icb sprostowania lub ogranic:zeniaprutwanania, a takte prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwanania, prawo do przenicaieniadanych oraz prawo do wniesic:niask.argido organu nadzo~zego,lj. Prezeaa U~ Ochrony Danyc:bOsobowyc:h;
3) Podanie danycb osobowychjest dobrowolne,jednakte niczbQdnedo zawarcia wnowy. Konsekwencj. niepodania danyc:hosohowych ~e brU: realizac:jiumowy;
4) Administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zaul:omatyzowanyw opan:iu 0 dane osobowe Przyjmu.Mcegozam6wienie.
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