
Zalqcznik nr I do zorzqdzenia
DyrekJora Szpitala Wolskiego nr 2/4/2022

z dnia 05.09.2022 r.

OGLOSZENIE
DYREKTOR SZPITALA WOLSKIEGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WARSZA WIE UL. M. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnyeh speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie
psyehoterapii w ez~sci ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psyehieznego (Poradnia Zdrowia
Psyehieznego, Zespol leezenia Srodowiskowego (domowego)l Szpitala Wolskiego - przez osoby
legitymujqee si~ nabyciem faehowyeh kwalifikaeji do udzielania swiadezen zdrowotnyeh w zakresie
psyehoterapii - przez osoby posiadajqee eertyfikat psyehoterapeuty poznawezo - behawioralnego.

Termin rozpoe~eia i ezas trwania umow: od dnia 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2024 r.

Informaeje 0 warunkaeh konkursu, formularze ofert, wwry umow udost~pniane sq w siedzibie Szpitala
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 stronie intemetowej Szpitala Wolskiego www.wolskLmed.1'1

Proponowana przez Udzielajqeego zamowienia maksymalna eena jednostkowa brulto rownoznaezna
kwoeie nelto ze wzgl~du na zwolnienie z podatku VAT:

za udzielanie speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie ps)'ehoterapii w ez~sci ambulat0'1'jnej
Wolskiego Centrum Zdrowia Psyehieznego (Poradnia Zdrowia I'syehieznego, Zespol leezenia
Srodowiskowego (domowego») - 7,00 zl brulto za jeden pkt rozliezeniowy NFZ dla osob z certyfikatem
psyehoterapeuty poznawezo - behawioralnego.

Miejsee i termin skladania ofert: Szpital Wolski w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 17, pawilon II, pok.IOa, do
dnia 12 wrzesnia 2022 r., do godzinyI4.00.

Oferty naleZy skladae w zamkni,tej kopereie opisanej w sposob wskazany w szezegolowyeh warunkaeh konkursu
of crt.

Konkurs na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh zostanie rozstrzygni,ty w siedzibie Szpitala Wolskiego, paw. II,
sala konfereneyjna w dniu 21 wrzesnia 2022 r. 0 godz. 11.30.
Oferent jest zwi~zany ofert~ przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

Udzielaj~ey zamowienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert,
przesuni,cia terminu skladania ofcrt, uniewainienia post,powania konkursowego oraz przesuni,eia terminu
rozstrzygni,eia post,powania w przypadku konieeznosci uzupelnienia dokumentow przez oferenta.
W toku post,powania konkursowego Ofere nt, k1orego interes prawny doznal uszezerbku, rna prawo do skladania
protestow do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboezych od dnia dokonania zaskarzonej ezynnosei, nie
poiniej jednak niz do dnia rozstrzygni,eia konkursu.
Oferent rna prawo zlozenia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolski ego w terminie 7 dni od dnia ogloszenia 0

rozstrzygni,ciu post,powania.

KI.uzul. informlCyjna RODO
Zgodnic z art. 13 us!. 1 Og61nego ROl.pOfLldzenia 0 Ochronie Dan)"cb (RODO) informujemy,1:e:
I) Administratorem danych osobowych Przyjmuj4cego zam6wienie jest Szpital Wolski 1m. dr Anny Gost)nskiej Samodzielny Publiczny lAklad Opieki Zdrowotnej Z siedzib4
przy ul. Kasprzaka 17,01-211 Warszawa;
2) Administrator w)'znaczyl Inspektora Ochrany Danych. z ktOryni mogll 5i~ Panstwo kontaktowac w sprawach przetwarzania Paflstwa danych osobowych za poSrednietwem
poczty elektronicznej: iod@WolskLmedpl;
3) Administrator ~dzie przetwarzal dane osobowe na podsuwie art. 6 ust. I Iii. b) i c) RODO w N. z art. 26 Ustawy z dnia IS k"ielnia 2011 r. 0 dzialalnoSci IccUliczej. tj.
pnetwarzanie jest niez~dne w celu w)lonania wnowy. kt6rej strOIl4 jest osob •• kt6rej dane dOlycZ4. lub do podj~cia dzialan na qdanie osoby. kt6rej dane dotyCZll. przed
zawarciem umowy oraz przetwananie jest niezbl:dne do wypctnienia obowi4Zku prawnego eilJ.4cego na administratorze;
4) Dane osobowe mOglJ bye udost~pnione innym uprawnionym podmiotom.. oa podstawie przepisOw prawa., a Ialue podmiotom, z kt6rymi administrator zawul umow~ W Z'A-i4ZKU
z rea!izacj4 uslug na rzccz adminiSlralOra (np. kaneelari4 prawn4. do~.wq oprogramowania. zewn~trznym audytorem);
~) Administrator nie zamierza przekazywle danyeh osobowych do pailstwl trzcciego lub organizacji mi~dzynarodowej;
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6) Przyjrnuj4cy zamowienie rna prawo uzyskac kopi~ ,woich danych osobowych Yo' siedzibie administratora
Dodalkowo zgodnie z art. t3 ust. 2 RODO infonnujemy. te:
1) Paflstwa dane osOOowc: ~d4 pnecbowywane przez okres 10 Iat od kone. roku kalcodarzowego, w ktorym umOWI zOSLaI.wykonana.. cbyba tc niez~dny ~ic dJutszy oms
przetwarzania "p. z uwagi na dochodzenic reutzel'\.
2) Przyjmuj4cemu zamowienie przysfuguje prawo dost~pu do trdci !weich danych, ich sprostowauia lub ograniczenia przeIwarzania, a takte prawo do 'Mliesienia sprzeciwu
wobec przerwlrzania, prawo do przeniesienia daoyeb oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. ?feZts. Urz~ Ochrony Danych Osobowych;
3) Podanie danycb osobowychjest dobrowolne. jednald:e niez~e do zawarci. umo ••••y. KanselwencJ, niepodania danych osobowych ~ie brak rc:aIi7-3cji umowy;
4) Administrator nie podejmuje decyzji Yo' spos6b uutomalY1.0wany Yo' oparciu 0 dane osobo ••••.e Przyjmuj~cego zam6wienie.

obert
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