
Zalqcznik nr I do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 216/2022

z dnia 05.09.2022 r.

OGLOSZENIE

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

W WARSZA WIE UL. M. KASPRZAKA 17

oglasza konkursu na udzielanie speejalistycznych swiadczcn zdrowotnych na udzielanie swiadczcn
zdrowotnych w zakresie badan echokardiograficznych wraz z opisem w Klinicznym Oddziale
Chorob Wewn~trznych i Endokrynologii przez indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie
w przedsi~biorstwie podmiotu leczniczego.

Tennin rozpoezc;eia i ezas trwania umowy: od dnia 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.

Infonnaeje 0 warunkaeh konkursu, fonnularze ofer!, wzory um6w udost~pniane s~ 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.wolski.med.pl

Proponowana przez Udzielaj'lcego zam6wienia maksymalna cena jednostkowa (kt6ra to kwota bez
podatku VAT jest r6wnorz~dna z kwot'l neUo) wynosi:

120,00 zl brutto - zajedno badanie echokardiografiezne wraz z opisem w Klinieznym Oddziale Chor6b
Wewn~trznyeh i Endokrynologii

Miejsce i termin skladania ofer!: Szpital Wolski w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 17, pok.IOa do dnia
13.09.2022 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofer! naslllpi w dniu 13.09.2022 r. godz. 10.30.

Oferty naleZy skladae w zamkni~tej kopereie opisanej w spos6b wskazany w szezeg610wyeh warunkaeh konkursu
ofer!.
Konkurs na udzielanie swiadezen zdrowotnych zostanie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpitala Wolskiego, paw. II,
sala konfereneyjna w dniu 22.09.2022 r. 0 godz. 12.00.
Oferent jest zwi'llany oferl'l przez okres 30 dni od uplywu tenninu skladania ofer!.

Udzielaj'ley zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed tenninem skladania ofert,
przesuni~eia tenninu skladania ofer!, uniewaznienia post~powania konkursowego oraz przesuni~eia tenninu
rozstrzygni~cia pos~powania w przypadku konieeznosei uzupelnienia dokument6w przez oferenta.
W toku post~powania konkursowego Oferenl, kt6rego interes prawny doznal uszczerbku, rna prawo do skladania
protest6w do Komisji Konkursowej w tenninie 7 dni roboczyeh od dnia dokonania zaskarZonej ezynnoki, nie
p6iniej jednak nii. do dnia rozstrzygni~eia konkursu.
Oferent rna prawo zloi.enia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w tenninie 7 dni od dnia ogloszenia
o rozstrzygni~ciu post~powania.
Zgodnie z an. 13 ust. I Og61nego Rozpo£Z4dzenia 0 Ochronie Danych (ROOO) informujcmy, tc:
1) Administratomn danycb osobowych Przyjmuj4cego zam6wicnic jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyilskiej Samodziclny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej z siedzib4
pay ut Kasprzaka 17.0).211 Warszawa;
2) Administrator wyznaczyl Inspelctora ()(;htony Danych. z kt6rym moglJ si~ Paflstwo kOlllaktowaC W spn.wach przetwanania Pailstwa danych osobo"ych u poSrcdnictwem
pocZlyelektronicznej: tod@wolski.medpl;
3) Administrator ~dzie przetwarzal dane osobowe na podstawie art 6 ust. I IiI. b) i e) RODO w 'CW. z art 26 Ustawy z dnia l' kwietoia 2011 r. 0 dzialalnoki leczniezej. ti.
przetwarzanie jest niez~ne w celu wykonania umowy. kt6rej strorq jest OSool, kt6rej dane dotyel4. hib do podj~ia dzialail na qdanie osoby. kt6rej dane do~ przed
zawartiem umowy 011lZ przetwarzanie jest niez~e do wypdnienia obowillZku prawnego ei4!lIcego na Idministratorze;
4) Dane osobowe mog, bye udost~pnione innym uprawnionym podmiotom. na podstawie przepis6w Jnwa. a takte podmiotom, z kt6rymi administrator zawar! umow~ w zwi.uu
z reaJizacj, usrug na rz.ecz administratora (np. kancelari" tn ••••.R4. dostawe, oprogramowania. uwrwrtrznym ludytorem);
S) Administrator nie zamierza przewywlc dany<:h osobowych do pailstwa trzeeiego lub orgaoineji mi~dzynarodowej;
6) Przyjmuj4ey zarn6wienie rna prawo uzysbe kopi~ swoich danych osobowyeh w siedzJbie administraton.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 us!. 2 RODO infonnujemy, te:
I) Pailslwa dane osobowe bl;d .• przechowywane prze:z okJes 10 lal cd 1r.00\caroku Ir.alendarzowego, w kt6rym umOWI zostala wykonana, chyba te niezbo;dny bl;dzie dlutszy oleres
paetwlrzania np. z uwagi na dochodzenie rosz.czeIt.
2) Pnyjrnuj4cemu zam6wienie przysluguje prawo dost.,.:pu do treki swoich danych, ich sprostowllJlia lub ograniczenia przef'A,.arzania, • takte prawo do wniesienia sprzeciwu
wo~ przetwarzania. prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia slr.argi do organu nadzorCl.ego, ti. ~zesa u~ Oehmny Danych Osobowych;
3) Podanie danyeh osoOOwych jest dobrowolne.jednakte niez¥ne do zawarcia umowy. Konsekwencj4 niepodania danycb osobowych ~e bTU realiucji umowy;
4) Administrator nie podejrnuje decyzji w spos6b zalJlornatyzowlny w oparciu 0 dane osobowe Pnyjmuj4eego zam6wienie.

Stron. I z 1

http://www.wolski.med.pl

