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Olsztyn, 2012-08-10

ZAWIADOMIENIE  
O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

Nasz znak:  SAR.073.37.2012/

Dotyczy:   Konkursu ofert nr 6/SAR/2012 na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z  ustawą z 
dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz odpowiednio przepisami art. 140,141 ustawy z 
dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz odpowiednio przepisami art. 146 ust. 1, art. 
147-150,  151 ust.  1-2  i  4-6,  art.  152,  153 i  art.  154 ust.  1  i  2  ustawy z  dnia 27  sierpnia 2004 r.  o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie na podstawie ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz odpowiednio przepisami art. 140,141 ustawy z 
dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz odpowiednio przepisami art. 146 ust. 1, art. 
147-150,  151  ust.  1-2  i  4-6,  art.  152,  153  i  art.  154  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  o 
świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych,  informuje,  iż  w  w/w 
postępowaniu została wybrana oferta następującego wykonawcy:

Świadczenie  w  rodzaju:  Opieka  lekarska  w  Oddziałach  szpitalnych  poza  normalną 
ordynacją szpitala
OFERTA NR 1 

NZOZ „PULMONOLODZY”, ul. Mrongowiusza 3/7, 10-536 Olsztyn
Wartość oferty brutto: 68 700 zł miesięcznie

Uzasadnienie: 
Zgodnie z  ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz odpowiednio przepisami art. 
140,141 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz odpowiednio przepisami art. 
146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-2 i 4-6, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a Zamawiający posiada 
środki na realizację niniejszego zamówienia

Jednocześnie informujemy, iż termin podpisania umowy ustala się na dzień  14.08.2012 roku.
                                                                                                   

                                                                                                           Irena Petryna
                     (Dyrektor SPZGiChP)
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