Konkurs ofert
105.Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach

OGŁOSZENIE

DYREKTOR
105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą 68 – 200 Żary ul. Domańskiego 2
Ogłasza konkurs ofert na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w
zakresie medycyny ratunkowej w SOR oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonanie
świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.

1.

Termin rozpoczęcia i czas trwania umowy od dnia 01.11.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.

2.

Regulamin przeprowadzania konkursu wraz z projektem umowy i formularzem oferty po
ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej w formie papierowej zostaną
udostępnione w Dziale Kadrowo – Płacowym pokój 202 lub 203 na II piętrze w budynku
Polikliniki wejście drugą klatką schodową

105. Kresowego Szpitala Wojskowego z

Przychodnią SPZOZ w Żarach ul. Domańskiego 2 ; 68-200 Żary

3.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia na formularzu ofertowym, w formie
pisemnej ,w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta, opatrzonych hasłem "Oferta
na

udzielenie

zamówienia

na

świadczenie

zdrowotne

w

zakresie

................................................................................................................”

w Dziale Kadrowo – Płacowym pokój 202 lub 203 na II piętrze w budynku Polikliniki
wejście drugą klatką schodową

105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią

SPZOZ w Żarach ul. Domańskiego 2 ; 68-200 Żary do dnia 26.10.2018r. do godz.: 14:00

4.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie 105.K SzWzP – SPZOZ w Żarach przy ul. Domańskiego 2
68-200 Żary ; w sali konferencyjnej przy sekretariacie Dyrektora na I piętrze budynku
Polikliniki wejście II klatka schodowa , w dniu 29.10.2018r. o godz. 11.00

5.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona właściwa komisja konkursowa powołana Zarządzeniem
Dyrektora 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w Żarach .

6.

Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ogłoszenia nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od terminu
określonego dla ich otwarcia.
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7.

Komisja konkursowa na piśmie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku
podając informację na stronie internetowej 105.KSzWzP- SPZOZ www.105szpital.pl oraz na
tablicy ogłoszeń.

8.

Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9.

105.Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach zastrzega sobie prawo do
odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i
terminu ogłoszenia konkursu ofert.

10.

W toku postępowania konkursowego, Oferentowi przysługuje prawo składania protestu lub
odwołania dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. nr 112 poz. 654)

11.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r tj. Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 105. Kresowy Szpital Wojskowy z
Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Żarach
ul. Domańskiego 2.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym z
Przychodnią SP ZOZ jest możliwy pod adresem pocztowym: 105. Kresowy Szpital
Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ 68-200 Żary ul. Domańskiego 2 z dopiskiem „Inspektor
Ochrony Danych Osobowych”, lub na adres e-mail iodo@105szpital.pl .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z wymogami przepisów
prawa dotyczących przechowywania dokumentacji finansowej lub dłuższym w przypadku
usprawiedliwionego interesu administratora.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową zawarcia umowy.
9) Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji.

Sławomir Gaik
DYREKTOR
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