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Warszawa, dn. 31.01.2019r.  

Konkurs / 2 /2019 

 

Informacja o złożonych ofertach i wyniku wyboru ofert  

 

Postępowanie w trybie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne przeprowadzone zgodnie  

z Ustawą o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 t.j. z dnia 2018.01.19) oraz Ustawą  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 t.j. z dnia 

2017.10.19) w zakresie dyżurów fizjoterapeutycznych (Rehabilitacyjnych), udzielanych w Zakładzie 

Opiekuńczo-Leczniczym przy     ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie, w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym 

przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie oraz w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Olchy 8  

w Warszawie, wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74.  

 

W terminie do dnia 25.01.2019r. do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o. o.  

przy ul. Szubińskiej 4 (Sekcja Zamówień Publicznych) w konkursie ofert na świadczenia zdrowotne 

zakresie świadczeń lekarskich w specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych, udzielanych  

w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie, wchodzącym  

w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Spółka z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 

Warszawa 

 

wpłynęło 3 oferty złożone w kolejności wpływu przez:  

 

Oferta nr 1 złożona przez:  

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mariusz Saganowski 

03-126 Warszawa 

ul. Ceramiczna 18/210 

Cena z oferty wynosi: 90,00 zł brutto - świadczenia lekarskie udzielane w SCOL Sp. z o.o. od 15.30  

do 20.00 w dni powszednie oraz sobota i niedziela oraz dni świąteczne w godz. 8.00 – 20.00 

 

Oferta nr 2 złożona przez:  

Anna Śniady Praktyka Lekarska 

ul. Osady Ojców 17/7 

04-211 warszawa 

Cena z oferty wynosi: 90,00 zł brutto –  świadczenia lekarskie udzielane w SCOL Sp. z o.o. w dni 

powszednie (podstawowa stawka) –  1 tysiąc godzin w okresie obowiązywania umowy; 

 

Oferta nr 3 złożona przez:  

Radosław Owczarski Praktyka Lekarska  

ul. Morgowa 1/20 

04-224 Warszawa 
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Wartość oferty wynosi: 

Cena z oferty wynosi: 90,00 zł brutto - świadczenia lekarskie udzielane w SCOL Sp. z o.o. w dni 

powszednie (podstawowa stawka) – do 2 tysięcy godzin w okresie obowiązywania umowy; 
 

 

 

Wyniki wyboru ofert 
Zamawiający  w tym postępowaniu wybrał ofertę nr 2 i Nr 3 tj. 

 
Oferta nr 2 złożona przez:  

Anna Śniady Praktyka Lekarska 

ul. Osady Ojców 17/7 

04-211 warszawa 

Cena z oferty wynosi: 90,00 zł brutto –  świadczenia lekarskie udzielane w SCOL Sp. z o.o. w dni 

powszednie (podstawowa stawka) –  1 tysiąc godzin w okresie obowiązywania umowy; 

 

Oferta nr 3 złożona przez:  

Radosław Owczarski Praktyka Lekarska  

ul. Morgowa 1/20 

04-224 Warszawa 

Wartość oferty wynosi: 

Cena z oferty wynosi: 90,00 zł brutto - świadczenia lekarskie udzielane w SCOL Sp. z o.o. w dni 

powszednie (podstawowa stawka) – do 2 tysięcy godzin w okresie obowiązywania umowy; 
 

 

 

 

Złożone oferty spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert  

i nie przekraczają kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. Z wybranymi osobami 

skontaktujemy się telefonicznie i wyznaczymy termin na podpisanie umowy. 

 

 

 

Zarząd    SCOL 

Podpisy w oryginale 
 

 
 

 
 


