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OGŁOSZENIE O KONKURSIE  

 z dnia 9.12.2022 roku 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) 

 

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu  

45-066 Opole, ul. Reymonta 8 
 

ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeo w zakresie patomorfologii wraz z transportem 

 

Przedmiot konkursu ofert i czas trwania umowy:  

1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeo z zakresu patomorfologii wraz z transportem 

2. Okres obowiązywania umowy: od daty udzielenia zamówienia do 31.12.2024 roku. 

3. CPV: 85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne. 
 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert, wzorami umów oraz formularzem ofertowym można 

zapoznad się na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl w zakładce Ogłoszenia – Konkursy ofert. 

Osobami uprawnionymi ze strony Udzielającego zamówienia do udzielania informacji w zakresie konkursu 

ofert są: 

1) Liliana Ciesiołkiewicz – lciesiolkiewicz@ginekologia.opole.pl , 

2) Marek Chowaniec – mchowaniec@ginekologia.opole.pl . 

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Oferenta należy 

składad w Opolu przy ul. Reymonta 8 w sekretariacie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa  

i Neonatologii z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeo w zakresie patomorfologii wraz  

z transportem”. Nie otwierad przed dniem 16.12.2022 r. godz. 10.00 

Termin składania ofert upływa w dniu 16.12.2022 r. o godzinie 9.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2022 r. o godzinie 10.00 w Sali Wykładowej Klinicznego Centrum 

Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ul. Reymonta 8. Otwarcie ofert dokonane zostanie  

w obecności przybyłych Oferentów (obecnośd Oferentów nie jest obowiązkowa), którzy mogą 

uczestniczyd w części jawnej konkursu. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 grudnia 2022 roku i umieszczone na stronie internetowej 

www.ginekologia.opole.pl i na tablicy ogłoszeo w siedzibie Klinicznego Centrum. 

 

Wywieszono: 9.12.2022 r.  
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Klauzula obowiązku informacyjnego:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Udzielający zamówienia 

informuje, że:   

1) administratorem danych osobowych Przyjmującego zamówienie jest Kliniczne Centrum Ginekologii, 

Położnictwa i Neonatologii w Opolu, adres: ul. Reymonta 8, 45-066 Opole;   

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Paostwo kontaktowad  w 

sprawach przetwarzania Paostwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

iod@ginekologia.opole.pl;   

3) administrator będzie przetwarzał Paostwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,  tj. 

przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działao na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;   

4) dane osobowe mogą byd 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 (np. kancelarią prawną, 

dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu 

ochrony danych osobowych);   

5) administrator nie zamierza przekazywad Paostwa danych osobowych do paostwa trzeciego  lub 

organizacji międzynarodowej;   

6) mają Paostwo prawo uzyskad kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.  

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO Zamawiający informuje, że:   

1) Paostwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia 

wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;   

2) przysługuje Paostwu 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 Paostwa dane osobowe.  
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