
Za/qcznik nr I do zarzqdzenia
Dyrektoro Szpilala Wolskiego nr /42/2022

zdnia /5.06.2022 r.

OGLOSZENIE

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

W WARSZA WIE UL. M. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs na udzielanie speejalistyeznyeh swiadezen zdrowolnyeh w zakresie piel~gniarslwa na Dloku
Operaeyjnym Szpilala Wolskiego przez indywidualne speejalislyezne praklyki piel~gniarskie w przedsi~biorslwie
podmiolu leezniezego.

Termin rozpocz~cia i czas Irwania um6w: od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Informacje 0 warunkach konkursu, formularze ofert, wzory um6w udosl~pniane s~ w siedzibie Szpilala Wolskiego w
Warszawie, ul. M. Kasprzaka 17, Dzial Kadr i Szkolen, Paw. II pok.IOa, w godz. od 9.00 do 14.00 oraz na slronie
internetowej Szpitala Wolskiego www.wolskLmed.pl

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

60,00 zl- zajedn~ godzin, wykonywania swiadczen zdrowotnych na Sioku Operacyjnym

Miejsee i lermin skladania oferl: Szpital Wolski w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 17, pok.lOa do dnia 21 ezerwea 2022 r.
do godz. 10.00.
Olwarcie ofert nast~pi w dniu 21 ezerwea 2022 r. godz. 10.30.
Ofeny nalezy skladae w zamkni,tej kopercie opisanej w spos6b wskazany w szczeg610wyeh warunkach konkursu ofert.

Konkurs na udzielanie swiadezen zdrowotnych zostanie rozstrzygni,ty w siedzibie Szpitala Wolskiego, paw. II, sala
konferencyjna w dniu 21 ezerwea 2022 r, 0 godz. 12.00.

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

Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert, przesuni,cia terminu
skladania ofert, uniewaznienia post,powania konkursowego oraz przesuni,cia terminu rozstrzygni,cia post,powania w
przypadku koniecznosci uzupelnienia dokument6w przez oferenta,
W toku post,powania konkursowego Ofere nt, kt6rego interes prawny doznal uszczerbku, ma prawo do skladania protest6w
do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynnosci, nie p6tniej jednak niz do
dnia rozstrzygni,cia konkursu.
Oferent ma prawo zlozenia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w terminie 7 dnl od dnia ogloszenia 0
rozstrzygni,ciu post,powania.

Zgodnie z art. 13 ust. I Og61nego Rozpo~dzenia 0 Ochronie Danyeh (RODO) informujemy, 1e:
I) Administralorem danyeh osobowyeh PrzyjmujlJccgo zam6wienie jest Szpilal Wolski im. dr Anny Gostyriskiej Samodzielny Publiezny laklad Opieki Zdrow{l(nej z siedzi~
przy ul. Kasprzaka 17,01-211 Warszawa;
2) Administrator ~yznaezyl Inspc:ktora Ochrony Danyeh, z kt6rym mOM si~ Pans two kontaktowal: w sprawaeh przetwarzania Panstwa danyeh osobowyeh za posrednietwem
poczty e1ektronieznej: iod@Wolski,med.pl;
3) Administrator ~ie przetwarzal dane osooowe na IX>dstawie art. 6 ust. I lit. b) i e) RODO w zw. z art. 26 USlawy z dni. 15 kwietni. 2011 r. 0 dzialalnosci leezniezej, tj.
przelwananie jest nie~e w celu wykonania umowy. kt6rej stronlJ jest osoba, kt6rej dane dotyel1f, lub do podj~cia dzialan na 4danie osoby, kt6rej dane <iotyel1f. przed
zawareiem umowy 0l1lZ przetwarzanie jest nie~e do wypelnienia obowi;p:ku pra'Anego ei~lJcego na administratorze;
4) Dane osoOOwe mOglJ byl: udost~pnione innym uprawnionym podmiotom, na podslawie przcpis6w prawa, a Iak!e podmiotom, z kt6r)mi administrafor zawart umow~ w zwi"zku
z reaJizaejlJ usrug na rzeez administratora (np. kaneelarilJ prawn", dostawc, oprogramowania, zcwn~trznym audytorcm);
5) Administratoc nie zamien.a przewywac dan)'eh osobowycb do panstwa lrzeeiego lub organizaeji mi~dzynarodowej;
6) Przyjrnuj"cy zarn6wienie rna prawo uzyskal: kopi~ swoieh danych osobowyeh w siedzibic administratora.
Dodatkowo zgodnic z art. 13 us!. 2 RODO informujemy. k:
I) Pan.stwa dane osobowe ~dsj przC(:howywane przez okres 10 lat od konea roku kalendarzowego, w kt6rym umowa zostala w)'konana. chyba te niez~dny ~ie dluiszy okres
pl"Zetwarzama np. z uwagi na dochodzenie roszczct'l
2) Przyjmuj,eemu l.llm6wienie pl"Z)'sluguje prawo dOSI~pu do treSci swoich danyeh, ieh sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a takle prawo do wniestenia sprzeeiv.lI
wobee przetwarzania. prawo do pn:eniesienia danycb oraz prawo do wniesicnia skargi do ocganu nadzoTCzego, tj. Prezesa Urz~du Ochrony Danyth Osobowyeh;
3) Podanie danych osobowyc:hjest dobrowolne,jednakte niez~dne do zawarcia umowy. KonsekwencjlJ niepodania danyeb osobowyeh ~dzie brak rcalizaeji umowy;
4) Administrator nie podejmuje dceyzji w sposob zautomatyzowany w opareiu 0 dane osobowc Przyjmuj"eego zam6wienic
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