
                                                                                                                                                                
                                              
                                                                                                                                                                
 ZOZ I-010/DŚZ/OF/5/21                                                       Sucha Beskidzka dnia 15.04.2021r.       
           

   OGŁOSZENIE 
 o wyniku postępowania konkursowego na  udzielanie lekarskich i pielęgniarskich świadczeń

zdrowotnych w zakresie wykonywania badań endoskopowych wraz ze znieczuleniem w
zakresie: kolonoskopii, kolonoskopii z polipektomią, na potrzeby realizacji projektu pn.: Pro

life+ Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego,
wadowickiego i oświęcimskiego, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8 Osi Priorytetowej
Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej,

Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, Typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów
zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka

jelita grubego, szyjki macicy i piersi;
w okresie od 23.04.2021 r. do 31.03.2023 r.

                                                                              
                                                    
Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zawiadamia o wynikach postępowania
konkursowego na  udzielanie  lekarskich  i  pielęgniarskich  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie
wykonywania  badań  endoskopowych  wraz  ze  znieczuleniem  w  zakresie:  kolonoskopii,
kolonoskopii z polipektomią, na potrzeby realizacji projektu pn.:  Pro life+ Program profilaktyki
raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego, wadowickiego i oświęcimskiego.

I. Na ogłoszony konkurs ofert na świadczenia  w/w usług  wpłynęły następujące oferty:

1. W zakresie wykonywania usług lekarskich w zakresie wykonywania kolonoskopii:
lek. Leszek Biernacki
lek. Krzysztof  Kościelniak
lek. Adam Kwiatek

2. W zakresie wykonywania usług lekarskich w zakresie świadczeń anestezjologicznych:
lek. Róża Skop- Szklarczyk
lek. Agnieszka Małysz
lek. Anna Kachel

3. W zakresie realizacji usług pielęgniarskich w pracowni endoskopowej w zakresie 
kolonoskopii:
piel. Katarzyna Żmija

II.  Komisja Konkursowa w zakresie wykonywania usług lekarskich w zakresie wykonywania 
kolonoskopii dokonała przyjęcia ofert następujących oferentów: 

lek. Leszek Biernacki
lek. Krzysztof  Kościelniak
lek. Adam Kwiatek



III.  Komisja Konkursowa w zakresie realizacji usług pielęgniarskich w pracowni 
endoskopowej w zakresie kolonoskopii dokonała przyjęcia oferty następującego oferenta: 
       piel. Katarzyna Żmija 

IV.  Postępowanie konkursowe zostało unieważnione w zakresie wykonywania usług 
lekarskich w zakresie świadczeń anestezjologicznych
ponieważ warunki finansowe zaproponowane przez oferentów  przewyższają kwotę, którą  
Udzielający zamówienia przeznaczył na finansowanie świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem postępowania w tym zakresie.

O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi oferenta odrębnie.


