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OGŁOSZENIE 

PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z O. O. W PODDĘBICACH 

ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice 

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych wykonywanych przez fizjoterapeutę wg ustalonego harmonogramu pracy w oddziałach szpitalnych i 

świadczeń ambulatoryjnych  w siedzibie PCZ Spółka z o. o. w Poddębicach 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest „Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez fizjoterapeutę  

wg ustalonego harmonogramu pracy w oddziałach szpitalnych i świadczeń ambulatoryjnych w siedzibie PCZ Spółka z 
o. o. w Poddębicach”. 
Przyjmującym zamówienie jest  osoba wykonująca zawód medyczny - uprawniona na podstawie odrębnych 
przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz jako osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do 
udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. 
Termin rozpoczęcia i czas trwania umów: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 

Informacje o warunkach konkursu, formularze ofert, wzory umów udostępniane są w siedzibie PCZ Spółka z o. o. 
w Poddębicach, ul. Mickiewicza 16, Zespół Prawno - Organizacyjny, budynek administracji – I piętro w godz. 
od 08:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej Poddębickiego Centrum Zdrowia Spółka z o. o. w Poddębicach : 
www.nzozpcz.pl 

2. Miejsce i termin składania ofert: 
Sekretariat Zarządu Poddębickiego Centrum Zdrowia Spółka z o. o. w Poddębicach, ul. Mickiewicza 16, budynek 

administracji – I piętro do dnia  21.12.2018 r. do godz. 10:00. 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany w szczegółowych warunkach konkursu 

ofert. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie PCZ Spółka z o. o. w budynku administracji w dniu 21.12.2018 r. 

o godz. 10:30. 

3. Termin rozstrzygnięcia konkursu: Rozstrzygnięcie konkursu zostanie podane do 28.12.2019 r.  

4. Postanowienia końcowe: 

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, jak 
również przesunięcia terminów składania ofert i ich otwierania oraz ogłoszenia wyników. 
Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.nzozpcz.pl oraz  

w siedzibie Udzielającego zamówienie – Dział Prawno – Organizacyjny. Ogłoszenie o konkursie dostępne jest na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Udzielającego Zamówienia w terminie i na 
zasadach określonych w SWKO. 
Przyjmujący zamówienie ma prawo składania środków odwoławczych do Komisji konkursowej oraz do Prezesa 
Poddębickiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. udzielającego zamówienia w terminie i na zasadach określonych w  
ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Udzielający zamówienia informuje, że:  
1) administratorem danych osobowych Przyjmującego zamówienie jest Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w 

Poddębicach, adres: ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania 
Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@nzozpcz.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych 
praw nałożonych na administratora wynikających z art. 26,27 ustawy o działalności leczniczej, tj. (Dz.U.2018.160); 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz 

podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz 
administratora m.in.: 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. 

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne, nie dłużej niż 

przez okres 3 lat od daty zakończenia postępowania konkursowego; 

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. 

 

 

 

 

 

PREZES ZARZĄDU 

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jan Krakowiak 
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