OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATOW NA CZŁONKOW KOMISJI
KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONB W RAMACH OTWARTEGO
KONKURSU OFERT:
na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta
Darłowa w 2022 r. w wieku powyżej 60 lat
I. Informacje ogólne:
1. Na podstawie ar1.

2.

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środkow publicznych (t j. Dz. U , z 2021 r. poz, 1285, z
pożn. zm.), w zwtązku z Uchwałą nr XLVI 138012022 Rady Miejskiej w Darłowie z
dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia Progratnu Polityki Zdrowotrrej prr.
,,Progrant zwiększania dostępriości do świadczeri gwarantowanych z zakresu
relrabilitacji leczniczej wśród seniorów 60 + mieszkańców Miasta Darłowo", ogłasza
się nabór na człotlków kornisji konkursowej opiniującej oferty złożonęw ramaclr
otwartego konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitaciilecznlczej dla
mieszkariców Miasta Darłowa w 2022 r. w wieku powyżej 60 lat.
Udział w pracach kornisii konkursowej jest nieodpłatny i rrie przysłtrguje zwrot
kosztów podrózy.

48b

II. Wymagania:
l. Członek komisji konkursowej podlega wyłączerritr od udziału w pracach komisii .jeżeli:
l ) j est świadczeniodawcąusług z zakręsu rehabi itacj i Ieczniczej;
ż) pozostaje ze świadczelliodawcą usłr-rg z zakresu rehabilitacii lęcznlczęi w związku
małzeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powirrowactwa;
3) pozostaje ze świadczerriodawcą usług z zakresu rehabilitacji lęczniczei w takirn
stosunku prawnym lub faktycznym, że lnoże to budzić uzasadtlione wątpliwościco do
jego bezstronności.
2. W razię zaistnienia okoliczrrości wymienionyclr w ust.l, wyłączenia i powołania nowego
członka komisji konkursowej dokonrrje Burmistrz Miasta Darłowo.
3. Pracami komisji konkursowej kieruje jej Przewodniczący.
4, Komisja swą działalnoścprowadzi na posiedzeniach.
5, Komisja podejmuje pracę, gdy w posiedzeniu btorąldział. wszyscy powołani człor-rkowie.
1

III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
1. W skład komisji kotrkursowej powinrry wclrodzić rrrinimalnie trzy osoby, jednak
liczba moze ulec zmianie zuwagi na ilośó zgłoszeń.
2. W składzie kornisji będą takze przedstawiciele Urzędur Miejskiego w Darłowie.

IY. Zadania Komisji Konkursowej:
1. Komisja odrrotowuje w protokole liczbę zgłoszonyclr ofert, nazwę olerenta i jego
adres, a następnie przystępuje do oceny złożonych ofert.

ż. W przypadku braków
3.

formalnych lub wątpliwości Komisi a nlożę węzwac oferenta clo
złożeniawyjaśnieńw termirrie nie dłtrzszym niz 7 dni roboczyclr.
Komisja proponrrje wybór najkorzystrriejszych ofbrt r-ra podstawie oceny ofert
dokonanej prze,z jej członków zam|ęszczone.i w karcię oceny ofert.

4. Po zakończonym

postępowaniu konktrrsowym Komisja przekazuje swoją
rekomendaoję Burmistrzowi Miasta Darłowa, ktory ostatecznie podejmuje decyzję o

5.

sposobie r ozstrzy gnięcia konkursu.
Planowany termit,t posiedzerria komisii konkursowej
dnia 10
godzirrie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Darłowię, pokój nr 8.

-

v. składanie dokumentów:
1. Zgłoszenia należy dokonac pisernrrie do dnia

nrarca 2022 r,

o

października 2022 f. za
pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta w Darłowie, Pl. T, Kościuszki 9,

2.

11

76-150 Darłowo, lub na adres etrrail:oss@darlowo.pl, r.lepper-zalewska@darlowo.pl
Zgłoszente należy złożycna załączonym formularzu.
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LARZ ZGŁOSZE

lA KAN DYDATA NA CZŁON KA KOM lSJ
KONKURSOWEJ

N

I

opiniującej oferty złożonew ramach otwaftego koŃursu ofert:
na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta
Darłowa w 2022 r. w wieku powyżej 60 lat

Dane doĘczące kandydata na członka Komisji Konkursowej
Imię i nazwisko karrdydata

Adres do korespondencj i

Dane kontaktowe

Deklaruję chęć udziału w pracach Komisji Kor-rkursowej

złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofbrt

w celu

zaopirriowania

of-ert

i lecznlczej clla nrieszkaticów Miasta Darłowa w
202żr. w wieku powyzej 60 lat

- na świadczenieusług w zakresie rehabilitaci

Oświadczam, iz nie pozostaję wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takin-l
stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzló uzasadnione wątpliwości,co do
bezstronności,
Potwierdzam prawdziwośćwyżej wskazanych danych i zgodnie z ttstawą z dnta 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (t1. Dz. U. z 2019, poz. 1781), Wrażam zgodę rra
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rea|tzacji procesu
wyboru człorrków Komisji Konkursowej.
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czlonka Konlisi i KoIlkursowe.j

Zgłaszamy w/w karrdydata do prac w ramach Kornisji Konkursowej, jako reprezetrtanta
naszej or ganizacjt/p
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KLAUZULA lNFORMACYJNA
Zgodnie z art, ].3 ust, 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20tq679 z dnla 21 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE,L Nr 1,19, str. 1), (RODO)
Adm in istrato r Da nych przekazuje następującą informacje
:

L
2.
3.
4.
5,
6.
7,
B.

9,
10,

t1",

Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miasta w Darłowie danych osobowych interesantów jest
Miasto Darłowo reprezentowane przez Burmistrza Miasta Darłowo z siedzibą przy Placu Tadeusza Koścluszki 9,
kontakt: telefon: +48 (94) 31,42223 do 26, e-mai|: poczta@darlowo.pl
Kontakt do lnspektora Ochrony Danych: iod@darlowo.pl

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji ustawowo naloźonych zadań publicznych
wykonywanych przezlJrząd Miejski w Darłowie, tj. wynikających z obowiązujących przepisów prawa - zzaznaczeniem,
że ilekroć pozyskiwanie iprzetwarzanie danych jest wyraźnie uregulowane prawem nie zachodżi potrzeba reaIizacji
obowiązku wynikającego z art. 14 ust 1 i 2 RODO;
W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i pomocne w celu realizacji w/w zadań, wykonywania umów,
zIeceń, rekrutacji oraz innych zobowiązań prawnych i przetwarzane będą wyłącznie w tym celu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a
także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy Administrator Danych
zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana Danych osobowych innemu
Administratorowi Da nych;
Dane mogą być udostępniane przez Administratora Danych jedynie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów
praWa;

e i zgodnie z treściąogólnego rozporządzenia o
ochronie danych;
Ma Pani/Pan prawo uzyskania wyczerpującej informacjizgodnie z art. 15 RODO dotyczącej:
a. występowania Państwa danych w zbiorach Administratora;
b, ceIu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zblorze;
c,
stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
d.
ewentualnym źródle pozyskania danych;
prawo sprostowania Państwa da nych;
f.
udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym
dane te są udostępniane;
c. planowanego okresu przechowywania danych;
h, oraz inne wynikające z Rozporządzenia.
Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 20IL r, w sprawie instrukcji kanceIaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisów szczególnych;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art, 77 i art, 79, gdy uzna PanilPan, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 201,6 r,

Data i podpis osoby składającej oświadczenie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
w przypadkach niewynikających z przepisów prawa
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta w Darłowie z siedzibą przy Placu Tadeusza
Kościuszki 9,76 - ].50 Darłowo zawartych we wniosku/zgłoszeniu/formuIarzu w ceIu i zakresie niezbędnym do reaIizacji
sprawy o bjętej w n iniejszym wn iosku/zgłosze n iu/formu la rzu.

Data i podpis osoby wyraźającej zgodę

