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Numer: 577315-N-2020

Data,: 2410812020

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

Zesp6l Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 00030441500000, ul. ul. Szpitalna 22,

34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, paristwo Polska, tel. +48338723111, e-mail

zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723 I 1 1.

A&es strony intemetowej (url): www.zozsuchabeskidzka.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

II.1) Tekst, kt6ry naleiy zmieni6:

Miejsce, w kt6rym znajduje sig zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: I .3.

W ogloszeniu jest: Czg56 III - Junior Ekspert 1 Kwalifikacje: . Wyksztaicenie wyZsze

magisterskie . Ukofczone studnia podyplomowe z zakesu marketingu . Ukoriczone studia

podyplomowe z zakrestt zarzqdzania w ochronie zdrowia. Co najmniej dwa kursy menedzerskie

lub r6wnorzgdne z zakesu tematyki marketingu i z.arzadzarlia w ochronie zdrowia. Co najmniej

17-letnie dodwiadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiocie leczniczym. Co najmniej

2-letnie doSwiadczenie na stanowisku menedZerskim w podmiocie leczniczym. Udzial w

realizacji co najmniej 5 projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w MF EOG / NMF / UE i/lub

z obszaru Horizon 2020 / COSME CzgSi IV- Junior Ekspert 2 Kwalifikacje: . Wyksztalcenie

wyzsze magisterskie na kierunku zdrowie publiczne . Co najmniej 5-letnie dodwiadczenie w
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pracy w ochronie zdrowia. Co najmniej 3-letnie doSwiadczenie w pracy w obszarze

marketingu w podmiocie leczniczym . Ukoriczone szkolenie w zakresie pozyskiwania

funduszy unijnych . Co najmniej 3-letnie doSwiadczenie w opracowaniu i realizacji

program6w pozyskiwanych ze Srodk6w zewngtrmych (w tym zakresie program6w

inwestycyjnych i profi laktycznych)

W ogloszeniu powinno by6: Czg3i III Junior Ekspert l, kt6ra otrzymuj e brzmienie:

Kwalifikacje: . Wyksaalcenie wyZsze magisterskie . Ukoficzone studia podyplomowe z

zaktesu zarzqdzania w ochronie zdrowia. Co najmniej dwa kursy menedzerskie lub

r6wnorzEdne z zakesu tematyki marketingu i zaruadzania w ochronie zdrowia . Co najmniej

17-letnie doSwiadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiocie leczniczym . Co najmniej

2-letnie doSwiadczenie na stanowisku menedzerskim w podmiocie leczniczym. Udzial w

realizacji co najmniej 5 projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w MF EOG / NMF / UE

i/lub z obszaru H orizon 2020 / COSME Cz9d6 IV Junior Ekspert 2, kt6ra otrzymuje

brzmienie: Kwalifikacje: . Wyksaalcenie wy2sze magisterskie na kierunku zdrowie publiczne

. Co najmniej 3-letnie doSwiadczenie w pracy w ochronie zdrowia. Co najmniej 3Jetnie

doSwiadczenie w pracy w obszarze marketingu w podmiocie lecmiczym. Ukoriczone

szkolenie w zakesie pozyskiwania funduszy unijnych. Co najmniej 3-letnie doSwiadczenie w

opracowaniu i realizacji program6w pozyskiwanych ze Srodk6w zewngtrznych (w tym

zakesie program6w inwestycyjnych i profilaktycznych)

Miejsce, w kt6rym znajduje sig zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt:5.1.

W ogloszeniu jest: CzgSi III - Junior Ekspert 1 Kwalifikacje: . kopia dyplomu ukofczenia

studi6w wy2szych . kopia dyplomu ukoriczenia studi6w podyplomowych z zakresu

marketingu . kopia dyplomu ukofczenia studi6w podyplomowych z zakre xt zarz4dzania w

ochronie zdrowia. kopia certyfikat6w ukoflczenia co najmniej dw6ch kurs6w mened2erskie

lub r6wnorzEdne z zakresu tematyki marketingu i zarzadzaniaw ochronie zdrowia .

za3wiadczenie potwierdzaj4ce co najmniej 17-letnie doSwiadczenie na stanowisku

kierowniczym w podmiocie leczniczym . zadwiadczenie potwierdzaj4ce co najmniej 2-letnie

doswiadczenie na stanowisku mened2erskim w podmiocie leczntczym. zaswiadczenie

potwierdzaj4ce udzial w realizacji co najmniej 5 projekt6w wsp6lfinansowanych ze jrodk6w

MF EOG / NMF / UE i/lub z obszaru Horizon 2020 / COSME C2936 IV- Junior Ekspert 2
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Kwalifikacje: . kopia dyplomu ukoficzenia studi6w wyzszych na kierunku zdrowie

publiczne . za3wiadczenie potwierdzaj4ce co najmniej 5-letnie do(wiadczenie w pracy w

ochronie zdrowia . zaS\iriadczenie potwierdzaj4ce co najmniej 3-tetnie doSwiadczenie w

pracy w obszarze marketingu w podmiocie leczniczym. kopia certyfikatu ukofczenia

szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych . za5wiadczenie potwierdzaj4ce co

najmniej 3-letnie do6wiadczenie w opracowaniu i realizacji program6w pozyskiwanych ze

Srodk6w zewngtrznych (w tym zakesie program6w inwestycyjnych i profilaktycznych).

W ogloszeniu powinno byd: Cz9S6 III - Junior Ekspert 1, kt6ra otrzymuje brzmienie:

Kwalifikacje: . kopia dyplomu ukoriczenia studi6w wy2szych . kopia dyplomu ukoriczenia

srudi6w podyplomowych z zakesu zarzqdzania w ochronie zdrowia . kopia certyfikat6w

ukofczenia co najmniej dw6ch kurs6w mened2erskie lub r6wnorzgdne z zakesu tematyki

marketingu i zarzadzania w ochronie zdrowia . zadwiadczenie potwierdzaj4ce co najmniej

17-letnie doSwiadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiocie lecmiczym .

zaSwiadczenie potwierdzaj4ce co najmniej 2-letnie doSwiadczenie na stanowisku

menedzerskim w podmiocie leczniczym. zaSwiadczenie potwierdzaj4ce udzial w realizacji

co najmniej 5 projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w MF EOG / NMF / UE i/lub z

obszaru Horizon 2020 / COSME CzgSd IV Junior Ekspert 2, kt6ra otrzymuj e brzmienie:

Kwalifikacje: . kopia dyplomu ukoriczenia studi6w wyzszych na kierunku zdrowie

publiczne . za6wiadczenie potwierdzaj4ce co najmniej 3-letnie doSwiadczenie w pracy w

ockonie zdrowia . zaSwiadczenie potwierdzaj4ce co najmniej 3-letnie doSwiadczenie w

pracy w obszarze marketingu w podmiocie leczniczym . kopia certyfikatu ukofczenia

szkolenia w zakesie pozyskiwania funduszy unijnych . zaSwiadczenie potwierdzajqce co

najmniej 3Jetnie doSwiadczenie w opracowaniu i realizacji program6w pozyskiwanych ze

Srodk6w zewngtrznych (w tym zakresie program6w inwestycyjnych i profilaktycznych).

Miejsce, w kt6rym znajduje sig zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt:6.2.

W ogloszeniu jest: Termin skladania ofert: 2020-09-03 godzina l0:00

W ogloszeniu powinno byd: Termin skladania ofert: 2020-09-07 godzina 10:00

3 z3 02.09.2020, 12:39


