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OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE
LEKARSKICH Ś\ilIADCZEŃ ZDROWOTNYCH \il ODDZIALE

ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, PIONIE
ANESTEZJOLOGICZNYM ORAZ PRACOWNI ENDOSKOPII PRZEZ

LEKARZY POSIADAJĄCYCH SPECJALIZ^CJĘ
W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII.

Na podstawie ar1. 26 -27 ustawy z dnia 15 kwietnia 20IIt. o działalnościleczniczej
(tl Dz,IJ , z ż0l8r., poz. 21,90 z póżn. zm.)
S amo dzi elny Public zn y ZaWad Opieki Zdrowotnej
Zespół Szpitali Miej skich
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
zapraszado składania ofeń i uczestniczenia w konkursie ofert na udzielanie lekarskich
świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pionie
Anestezjologicznym oraz Pracowni Endoskopiiprzezlekarzy posiadających specjalizację

w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Okres udzielania świadczeń: od 01.10.2021r. do 30.09.2026r. z możliwością
przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.
Ze szczegołowymi waruŃami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie
konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy możnazapoznac się i pobraĆ

j e na stronie internetowęj }ry ŁYs;*§ęxł§sł§l. rł§

oferty należy składać na obowiązujących uZamawiającęgo formularzach w zamkniętych
koperlach w formie pisemnej pod rygorem niewazności do dnia27.09.2021r. do godz,

900 w sekretariacie Dyrekcji sp zoz zespołu szpitali Miejskich w chorzowie ,

ul. Strzelców Bytomskich 11 z dopiskiem,, Konkuts ofert na udzielanie lekarskich
świadczeń zdrowotnych ".
Otwarcie ofeft oraz rozstrzygnięcie koŃursu nastąpi na posiedzeniu Komisji
Konkursowej w dniu 27.09.202lr. o godz. 1100 w siedzibie Zespołu Szpitali Miejskich
przy ul. Strzelców Bytomskich 11.

Miejsce ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert: strona internetowa _}_ąi.i.}iW_,e§ići{ll§1tr]]"

Termin ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert w dniu 28.09.2021r.

Dyrektor SP ZozZespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie zastrzega sobie
prawo decyzji o zawarciu umowy z wyłonionymiprzez Komisję KoŃursową
Ofęrentami, odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez

konieczności uzasadniania decyzji w tym zakręsie.
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1. Aclnrinistrator danl,ch osobowych: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zclrclnottrej Z.espoł Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców,Bytomskich
1 1 ^ 41_500 Chorzów" NIP: 6271923530. REGON: 271,503410, KRS : 000001 1 939
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2. Inspektor ochrony danych: Gruegorz Koczy, e-mail : gkoczy @zsm.com,pl
3. Dane ptzetwalzane są w celu przeprowadzenia konkursu ofert ptzezSP ZOZ

Zespoł szpitali Miejskich w Chorzowie. Podanie danych osobowych jest

dobrowolne,|ecz konieczne w celu Panalni osoby w konkursie ofert.

4, Dane osobowe przetwarzanę sąvłyłącznte w zakresie zwlązanym zrea|tzacją
povnryższych celów i nie będą udostępniane danych innym odbiorcom o9roaz

podmiotów upowaznionych na podstawie przepisów prawa,

5. Administratoi nie zam:rętzaprzekazywać danych do pństwa trzeciego ani do

or ganizacj t m i ędzynaro d o wych.
6. Dane osobowe'będą przetwarzane do momentu wycofania zgody osobY której

dane dotyczą, jednaknie dłużej niżprzez okres 1 roku,

7. Ma parr/ni plawo żądaó od Administratora dostępu do swoich danych, orazPrawo

ich sprostowania, usunięcia, ograniczeniaprzetwarzania,prawo do Przenoszenia
danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Zasady

,rdo rtęp.rieni a dokumentacj i pracownicz ej zo stńy o kre Śl one PIZęZ PrzeP i sY

polskiego prawa.
8. w zwiąŻku zprzetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

przysługuje prawo wniesięnia skargi do organu nadzorczego.

9, w Óparói" odane osobowe Administrator nie będzie podejmował

zańomaty zowanych decy Ąi, w tym decyzjt będących wynikiem profi lowania*,
* pro fi 1 owan i e o znacza óowo lną fórmę zautomaty zowane go pr zetw ar zani a dany ch

osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych

czynnikbw osobowych osoby ftzy cznej, w szczegolności do analizy lub prognozy

aspektow dotyczących pracy tej osoby fizycznej,jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,

osobistych preferencji, ,airri"r"sowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub

przemieszczania się.
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