Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 42/2022

OGŁOSZENIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ADAMA GRUCY CMKP
05-400 OTWOCK ul. Konarskiego 13
ogłasza konkurs ofert
na świadczenia zdrowotne wykonywane na terenie szpitala w zakresie:

anestezjologii i intensywnej terapii (zostanie wybranych 26 najkorzystniejszych ofert)
na okres od dnia 01 stycznia 2023r. r. do dnia 31 grudnia 2025r.

Szczegółowych informacji o warunkach konkursu udziela Dział Kadr i Płac w siedzibie Samodzielnego

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 42/2022

Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku przy ul. Konarskiego 13 w godz.
7.30 - 15.,00, pokój nr 06, nr tel. 227794031 wew.211, 285, adres e-mail: rekrutacja@spskgruca.pl. W tym
samym miejscu i czasie udostępniane będą obowiązujące warunki konkursu oraz formularze oferty oraz do
wglądu projekt umowy i inne dokumenty związane z konkursem.
Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie
anestezjologii i intensywnej terapii. Nie otwierać przed 08.12.2022r. r. godz. 8.00” należy składać do dnia
07.12.2022r. r. do godz.13.00 w kancelarii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama
Grucy CMKP w Otwocku ul. Konarskiego 13, bądź przesłać drogą pocztową (ofertę uważa się za złożoną w
terminie, jeżeli wpłynie ona do siedziby Udzielającego Zamówienia przed upływem terminu składania ofert).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2022 r. o godz. 8.00 w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im.
prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku ul. Konarskiego 13, w Dziale Kadr i Płac,
Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie wywieszone w dniu 12 grudnia 2022 r. w Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. A. Grucy CMKP.
Osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania
postępowania, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.
Dz. U. 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 711).
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub unieważnienia
konkursu bez wyłonienia oferenta.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1)
Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof.
Adama Grucy CMKP w Otwocku, adres: ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock;
2)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Wykonawcy mogą się kontaktować w
sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@spskgruca.pl;
3)
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w
związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tj. przetwarzanie jest niezbędne w
celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze;
4)
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów
prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz
administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą
świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5)
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6)
Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
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Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1)
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w
którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na
dochodzenie roszczeń.
2)
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
4)
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

