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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 

w Pruszkowie  ul. Armii Krajowej 2/4 

www.szpitalnawrzesinie.pl 

OGŁOSZENIE z dnia 18 marca 2022 roku Nr DSP - 593/2022 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie  

działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 711 ze zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie wyboru oferentów na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów/procedur chirurgicznych na rzecz 

pacjentów SPZOZ w Pruszkowie wraz z zaproszeniem do składania ofert.  

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadające 

uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia. 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informatycznymi 

o przedmiocie konkursu można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac (budynek Dyrekcji, pok. 7) 

w godzinach 8:00-14.00 od poniedziałku do piątku, nr tel. (22) 75-88-295, (22) 75-86-054 

wew. 263 lub na stronie internetowej www.szpitalnawrzesinie.pl/zakładka Praca.  

Umowy zostaną zawarte na okres zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych 

Warunkach Konkursu Ofert. 

Oferty należy składać na formularzu „OFERTA” (załącznik do SWKO) w zamkniętych 

kopertach z podaniem adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu kontaktowego) 

oznaczone sygnaturą konkursu DSP–593/2022 w terminie do 25 marca 2022 roku, do 
godziny 14:00 w Sekretariacie Szpitala SPZZOZ (w budynku Dyrekcji - piętro I) lub przesłać 

pocztą do 25 marca 2022 roku na adres Szpitala.  

Otwarcie ofert na w/w zakres w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nastąpi 28 

marca 2022 r o godzinie 10.00 w Dziale Kadr i Płac (w budynku Dyrekcji).  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od daty złożenia ofert poprzez 
wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, oraz umieszczenie informacji na stronie 

internetowej www.szpitalnawrzesinie.pl/zakładka: Praca. 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub części 

oraz przesunięcia terminów, bez podania przyczyny. 

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

Szacunkowa wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 tys.euro 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków, 
który reprezentuje Dyrektor. 

2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 roku  

(Dz.U.2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Ogólnym RODO w celu przeprowadzenia 

procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz ich poprawienia. 

3. Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcą i wykorzystane 
wyłącznie  w celu niniejszej rekrutacji. 

4. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie  
w wyjątkowych sytuacjach i bez podania przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania 
konkursu w każdym czasie lub wydłużenia terminu składania ofert oraz zmiany terminu 
ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu konkursu. Każdorazowo informacja  
o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na stronie 
internetowej www.szpitalnawrzesinie.pl  oraz na tablicy ogłoszeń 
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