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OGLOSZENIE
DYREKTOR SZPIT ALA WOLSKIEGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ

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

oglasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych spccjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie
psychoterapii w cz~sci ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego [Poradnia Zdrowia
Psychiczncgo, Zespol leczenia Srodowiskowcgo (domowcgo)] Szpitala Wolskiego - przez osoby
legitymujllce si~ nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania swiadczen zdrowotnych w zakresie
psychoterapii przez osoby ubiegajllee si~ 0 otrzymanic certyfikatu psychoterapeuty.

Termin rozpocz~cia i czas trwania umow: od dnia 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2024 r.

Informacje 0 warunkach konkursu, formularze ofert, wzory um6w udost~pniane sll w siedzibie Szpitala
WoIskiego 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 internetowej Szpitala Wolskiego www.woIski.med.pI

Proponowana przez Udziclajllccgo zamowienia maksyrnalna cena jednostkowa brutto rOwnoznaczna
kwocie netto ze wzgl~du na zwolnienie z podatku VAT:

za udzielanic specjalisl)'cznych swiadczen zdrowotnych w zakresie ps)'cboterapii w ez~sci ambulatoryjnej
Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego (Poradnia Zdrowia Psychicznego, ZespoI leczenia
Srodowiskowcgo (domowego)] - 5,50 zl brutto za jedcn pkt rozliczeniowy NFZ przez osoby ubiegajllce si~ 0
otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty.

Micjsce i termin skladania ofert: Szpital Wolski w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 17, pawilon II, pok.lOa, do
dnia 12 wrzesnia 2022 r., do godzinyI2.00.

Oferty naleZy skladae w zamkni~tej kopercie opisanej w spos6b wskazany w szczeg610wych warunkach konkursu
ofert.

Konkurs na udzielanie swiadczen zdrowotnych zostanie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpitala Wolskiego, paw. II,
sala konferencyjna w dniu 21 wrz.snia 2022 r. 0 godz. 12.30.
Oferent jest zwillZany ofertll przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofer!.

Udzielajllcy zamowienia 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 dokumentow przez oferenta.
W toku post~powania konkursowego Oferen!, ktorego interes prawny doznal uszczerbku, rna prawo do skladania
protestow do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarZonej czynnosci, nie
pOmiej jednak nil do dnia rozstrzygni~cia konkursu.
Oferent rna prawo zlozenia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w terminie 7 dni od dnia ogloszenia 0
rozstrzygni<;ciu post~powania.

Klauzula inrormacyjn. ROOD
Zgodnie z art. 13 ust. I Og6lnego Rozpo~d1:eni,l 0 Ochronic Danych (RODO) informujemy. ~c:
I) Administratorcm danych osobo"''YchPrzyjmuj4cego zam6wicnic jest Szpital Wolski im. dr Anny Goslyriskicj Samodzielny Publiczny Zak.ladOpield Zdrowotnej z sicdzib4
P'ZYul. KasIIzaka 17,01-211 Wanzawa;
2) Administrator wyznllczyl Inspektora Ochrony Oanych, z kt6rym mog4 si~ Pailstwo kootaktowac w sprlwlch przctwlll'Z.lniaPanstwi danych osoOOwychZI poSz"ednictwem
poczty elekuoniczncj: iod@wolski.medpl;
3) Admini5trl1t~ ~dzie przetv..'anal dane osobowe na podstawie art. 6 ust. I lit. b) i c) RODO w zw. z 1ft. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnoki leczniczej. tj.
przetwarzanie jest niezblrdne w «Iu wykonania umowy. kt6rej 5tro~ jest osoba. kt6rej dane dotycq, lub do podj~1 drillail III ~danie osoby, kt6rcj dane dotycq. przcd
zawarciem umowy om przetwarzanie jest nie~dne do wypefnieniaobo••••.i¥ku prawnego ci~cego na administratorze;
4) Dane osobowe mog. bye:udostwnione innym upllllwnionympodmiolom, na podstawie przepis6w JlIllWI.a taktc podmiolOm.z ktbrymi .dministTlltorzawarl umow~w zwi~u
z realiz.acj~Wi/Ugna necz administratora (np. kancelari~prawn~ dostaw~ oprogramowania. le~trznym audytorem);
S)Administrator nie zamiena przekazywae:danych osooowych do panstwa trzeciego lub organizacji mi~ynarodowej;
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6) PrzyjmujlJcy zamawienie rna prawo uz)'5kac kopi~ swoich danych osobowych w siedzibie .dminislratora
Dodatkowo zl!odnie z art. 13 ust 2 RODO informujemy. ze:
I) Panstwl dane owbowe ~d" przecoowywaneprzez oms 10 lat od konca roku kalendarzowego, w kt61)'ffi WIlOW. zostlla wykOllana.chyba tc niez~dny ~ie dtuiszy oms
przetwuzania np. z uwagi na do<:hodzenie roszczen.
2) Przyjmujllcemu zam6wienie przysluguje prawo dostWU do treSe! !!Waicb danych. icb sproslowania lub ograniczenia przclWarzania. a takte prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oru prawn do••••.njesienl. skargi do organu nadzon::zcgo, tj. Prczesa Urz~ Ochrony Danych Osobowyeh;
3) Podanic danych osobowychjetl dobrowolne.jednaldc niez~fl(' do zawan:ia umowy. Konsekwencj" niepodania danych osobowyc:h~ie brak realizacji umowy;
4) Administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zautomatyzowany w opan::iu 0 dane O5Obowc PrzyjrnuMcego zamo""ienie.
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