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Warszawa, dn. 21. 06. 2019r.  

Konkurs / 17 / 2019 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

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) - świadczenia lekarskie z zakresu chirurgii ogólnej udzielane w Zakładzie Opiekuńczo-

Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 oraz Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4, 

wchodzącym w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Spółka z o.o. 
 

W terminie do dnia 21.06.2019r. do godz. 09.00 do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego      

Sp. z o.o. przy ul. Szubińskiej 4 (Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji), w Konkursie nr 17/ 2019  

na realizację świadczeń lekarskich w specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych udzielanych  

w  Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74, wchodzących w skład SCOL Sp. z o.o. 

na część 1 wpłynęła 1 oferta; na część 2 wpłynęła 1 oferta.   
 

Część 1: Usługa medyczna świadczona przez lekarza specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych lub 

innej specjalizacji zachowawczej lub bez specjalizacji z minimum 5-letnim doświadczeniem 

zawodowym. 

Marek Konrad Skarżyński  

ul. Felińskiego 12 m 2 

01-513 Warszawa 

Wartość oferty wynosi: 

90,00 zł  za 1 godzinę świadczeń brutto  
 

Udzielający zamówienia w Konkursie/17/2019 część nr 1 wybiera ofertę nr 1 złożoną przez:  

Marek Konrad Skarżyński  

ul. Felińskiego 12 m 2 

01-513 Warszawa 

Wartość oferty wynosi: 

90,00 zł  za 1 godzinę świadczeń brutto  
 

Uzasadnienie: 

Pod względem formalno-prawnym w/w oferta spełnia wymagania określone w ,,Szczegółowych 

Warunkach Konkursu” a cena oferty mieści się w kwocie, jaką Udzielający zamówienia przeznacza na 

realizację świadczeń. 

 
Część Nr 2 - Usługa medyczna świadczona przez lekarza specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych 

lub innej specjalizacji zachowawczej lub bez specjalizacji. 

 

mailto:biuro@scol.warszawa.pl
http://www.scol.warszawa.pl/


 

 

Indywidualna Praktyka Lekarska Dorota Kowalczyk 

ul. Michałowicza 4 

05-092 Łomianki 

Wartość oferty wynosi: 

70,00 zł  za 1 godzinę świadczeń brutto  

 

Udzielający zamówienia w Konkursie/17/2019 część nr 2 wybiera ofertę nr 1 złożoną przez:  

 
Indywidualna Praktyka Lekarska Dorota Kowalczyk 

ul. Michałowicza 4 

05-092 Łomianki 

Wartość oferty wynosi: 

70,00 zł  za 1 godzinę świadczeń brutto  

 
Uzasadnienie: 

Pod względem formalno-prawnym w/w oferta spełnia wymagania określone w ,,Szczegółowych 

Warunkach Konkursu” a cena oferty mieści się w kwocie, jaką Udzielający zamówienia przeznacza na 

realizację świadczeń. 

 


