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SOKOŁÓWKASOKOŁÓWKA

Nr sprawy:1/K/2020                                                        Sokołówka, dnia 18.12.2020 r. 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielenie zamówienia na 

świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia specjalistycznych lekarskich 

świadczeń zdrowotnych praca w oddziale i/lub dyżur lekarski w WZOP sp. z o.o. 

w Sokołówce 

 

Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora zakładu do przeprowadzenia postępowania  o 

udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń 

zdrowotnych w zakładzie działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 

kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2020r.  poz.295 z późn. zm.), oraz odpowiednio art.140, art. 141, 

art.146ust.1, art.147-150, art.151 ust.1,2 i 4-6, art.152, art153, art. 154 ust1 i 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. 

z 2020 r poz. 1398 z późn. zm. ) a także zgodnie z regulaminem komisji konkursowej w składzie: 

1. Bogdan Nawrocki – przewodniczący, 

2. Urszula Tomaska – członek, 

3. Mariusz Krupiński – członek. 

 informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 

18.12.2020 r. wybrane zostały oferty złożone przez następujących oferentów: 

1. Gabinet Lekarski Kinga Gil 

2. Specjalistyczna Praktyka Psychiatryczna  Monika Radziszewska 

3. Gabinet Lekarski Piotr Strzeliński 

4. Praktyka Lekarska lek. med. Tomasz Furmaniuk 

5. Gabinet Psychiatryczny Wiktor Pałys 

6. Gabinet Lekarski Alena Pietrzak 

7. Indywidualna Praktyka Lekarska Krzysztof Maślak 

8. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marian Nagler 

9. Gabinet Psychiatryczny Kinga Hofman 

10. Iwona, Jadwiga Chlebowska  specjalista psychiatra 

 

Okres świadczenia usług - od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

W/w oferty wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu, 

określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert w sprawie umowy na udzielenie 



zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych 

w WZOP sp. z o.o. w Sokołówce . 

Oferent może złożyć odwołanie w formie pisemnej dotyczące rozstrzygnięcia postępowania do        

Zarządu spółki w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu. O przyjęciu odwołania decy-

duje data wpływu do sekretariatu Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. ,Soko-

łówka 1, 62-840 Koźminek 

Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 

7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie za-

mówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w WZOP 

sp. z o. o.  do czasu jego rozpatrzenia. 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Udzielającego Zamówienia oraz na stronie internetowej www.sokolowka.pl. 

                                         Przewodniczący Komisji Konkursowej- Bogdan Nawrocki 

 


