
Zalqcznik nr J do zarzqdzenia
Dyrektora Szp/tala Wolskiego nr 140/2022

z dnia /3.06.2022 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 specjalislycznych swiadczen zdrowolnych w zakresie piel~gniarslwa w oddziale
aneslezjologii i inlensywnej lerapH w siedzibie Szpilala Wolskiego przez indywidualne specjalistyczne praktyki
piel~gniarskie w przedsi~biorslwie podmiolu leczniczego.

Termin rozpoc~cia i czas Irwania um6w: od dnia 01.07.2022 r. do dnia 3 1.I 2.2022 r.

Informacje 0 wasunkaeh konkursu. formulasze ofert. wzory um6w udoslf;pniane sq w siedzibie Szpitala Wolskiego w
Wasszawie, ul. M. Kasprzaka 17, Dzial Kadr i Szkolen. Paw. II pok.IOa, w godz. od 9.00 do 14.00 oraz na stronie
internelowej Szpitala Wolskiego www.wolski.med.pl

Proponowana przez Udzielaj~cego zam6wienia maksymalna cena jednostkowa bruUo, r6wnoznaczna kwocie netto ze
wzgl~du na zwolnienie z podalku VAT:

60,00 zl- zajednq godzin~ wykonywania swiadezen zdrowotnyeh w oddziale aneslezjologii i intensywnej lerapii.

Miejsce i lermin skladania oferl: Szpital Wolski w Warszawie. ul. M. Kasprzaka 17, pok.lOa do dnia 20 czerwca 2022 r.
do godz. 11.00.
OlWareie ofert nastqpi w dniu 20 ezerwca 2022 r. godz. 11.30.
Oferty naleZy skladae w zamkni~lej kopereie opisanej w spos6b wskazany w szczeg610wyeh wasunkaeh konkursu ofert.

Konkurs na udzielanie swiadczen zdrowolnyeh zoslanie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpitala Wolskiego, paw. II, sala
konferencyjna w dniu 20 czerwca 2022 r. 0 godz. 13.30.

Oferent jesl zwiqzany ofertq przez okres 30 dni od uplywu lerminu skladania ofert.

Udzielajqcy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert, przesuni~cia lerminu
skladania ofert, uniewaznienia post~powania konkursowego oraz przesuni~cia terminu rozstrzygni~cia posl~powania w
przypadku konieclOosci uzupelnienia dokumenl6w przez oferenta.
W toku post~powania konkursowego Oferent, kt6rego inleres prawny dolOal uszczerbku, rna prawo do skladania prolest6w
do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynnosci, nie p6Zniej jednak niz 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 Og61nego Rozpo~dzenia 0 Ochronie Danych (RODO) infonnujemy, :l:e:
I) Administrltorem danych osobowych Przyjmujllcego zam6wienie jest Szpit.al Wol!;.ki im. dr Anny Gostyilskiej Samodzielny Publiczny zaldad Opieki Zdrowotnej z siedzibll
przyul. Kasp-zW 17.01.211 Wanzawa;
2) Administralor wyznaczyl IDspektora Ochreny Danych, z kl6rym mogll si~ Panstwo kontaktowac w spr1lIwach przetwananil Panstwa danych o!lObowych ZI po$rednicrwem
poczty elektronicznej: iod@Wolsld.med.pl;
3) Administrator ~dzie przetwaruJ dane osOOowe na podstawie art. 6 ust. I lit. b) i c) RODO w zw. z art 26 UStllwy z dnia IS kwietnia 2011 r. 0 dzialalnoki leczniczej. tj.
przetwarzanie jest nie~dne w celu wykonania umowy, kt6rej strO"4 jest osoba, kt6rej dane dotyCZll. lub do podj~cia dzialail na qdanie osoby. kt6rej dane dotycZ4. przed
Zlwan:iem umowy oraz przetwarzanie jest niez~ do wypemienia obowi¥ku prawnego cill4cego na administralorze;
4) Dane osobowe mOil! byc udost~pnione innym uprawnionym podmiotom. na podstlwie przepisbw pnwa, a takte podmiotom. z kt6rymi administrator zawar! wnow~ w zwi4zku
z realizacj4 I,lstug Da rzecz adminislntora (np. kancelari4 prawnll. dostawq oprogramowanla. zewn~trznym audytorem);
5) Administrator nie zamierza przekazYWlc danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji mi~ynarodowej;
6) Przyjmu;llcy zam6wienie ma prawo uzyskac kopi~ swoich danych osobowyeh w siedribie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 usl 2 RODO informujemy. te:
I) Panstwa dane osobowe ~ przechowywane przez okres 10 lat ad konca roku kalendarzowego. w kt6tym umowa zostala wykonana, chyba:l:C Diez~y ~ie dfutszy okres
prze ••••..arz.a.nia np. z uwagi nl dochodzenie roszczel'J
2) Przyjmujllcemu zam6wienie przysluguje prawo dostWU do treki !JYIoich danych, ich sprostowanil lub ograniczenia przetwanania. I tsku prawo do \l,lIiesienia sprzcciwu
wobe:c przetwanania, prawo do przeniesienia danycb cnz prlWO do wniesien.a skargi do organu nadzorczego. tj. Prezesa Urz~ Ochrony Oanych Osobowych;
3) Pod.aDie danych osobowycb jest dobrowolne. jednakte niez~ne do zawan:ia umowy. Kon.sekwcllCj4 Diepoc1ania dan~b osobowych ~ie bralc realizacji umowy;
4) Administrator Die podeJmuje decyzji .••.spos6b zautomatyzowany w oparciu 0 dane osobowe Przyjmujllcego um6wienie.
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