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INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU UZUPEŁNIAJĄCEGO KONKURSU OFERT 

 

Dotyczy otwarcia ofert składanych w uzupełniającym konkursie ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych  z zakresu przeprowadzania badań 

lekarskich  kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, 

studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub stażu uczniowskiego są 

narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz doktorantów, którzy w trakcie kształcenia są 

narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia z terenu województwa świętokrzyskiego z 

wyłączeniem uczniów zatrudnionych w charakterze pracowników młodocianych oraz pełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy 

zawodowe i pełnoletnich słuchaczy tych kursów. 

CPV:85121000-3 -usługi medyczne, które odbyło się w dniu: 2021-06-08. 

Powiat buski -247  

Nr 

oferty 

Nazwa jednostki oraz adres 

składającej ofertę 

Proponowana 

cena 

ryczałtowa 

Liczba 

deklarowanych 

uczniów do 

przebadania  

Powiat/ty, 

którego 

dotyczy 

oferta 

Kwalifikacje lekarza 

świadczącego usługi 

Okres 

współpracy  

z WOMP  

Dostępność  Razem 

1 Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „Centrum Medyczne 

Sp. z o. o 

28-230 Połaniec, Zawada 24 

61,00 zł-70 pkt 250 buski Lekarz z II stopniem 

specjalizacji-10 pkt 

Współpraca 

powyżej 3 lat-

10pkt 

Zapewnienie 

świadczenia usług 

w dni robocze od 

poniedziałku  do 

piątku  10pkt 

100 pkt 

        

 

 



str. 2 

 

Powiat jędrzejowski-256 

 

Nr 

oferty 

Nazwa jednostki oraz adres 

składającej ofertę 

Proponowana 

cena 

ryczałtowa 

Liczba 

deklarowanych 

uczniów do 

przebadania  

Powiat/ty, 

którego 

dotyczy 

oferta 

Kwalifikacje 

lekarza 

świadczącego usługi 

Okres 

współpracy  

z WOMP  

Dostępność  Razem 

1 Przychodnia dla rodziny „GALUS” 

s. c 

Ewa i Robert Brumirscy 

25-415 Kielce, ul. Górna 19A 

61,00 zł-70pkt 243 jędrzejowski Lekarz z II stopniem 

specjalizacji- 

10 pkt 

Współpraca 

powyżej 3 lat 

10pkt 

Zapewnienie 

świadczenia 

usług w dni 

robocze od 

poniedziałku  

do piątku 

10pkt 

100 pkt 

 

 

Powiat konecki-102 

 Nie złożono żadnej oferty.  

 

 

Powiat pińczowski -44 

Nie złożono żadnej oferty.  

 

 

Powiat sandomierski -217 

 

Nr 

oferty 

Nazwa jednostki oraz adres 

składającej ofertę 

Proponowana 

cena 

ryczałtowa 

Liczba 

deklarowanych 

uczniów do 

przebadania  

Powiat/ty, 

którego dotyczy 

oferta 

Kwalifikacje 

lekarza 

świadczącego 

usługi 

Okres 

współpracy  

z WOMP  

Dostępność  Razem 

1 Przychodnia Medycyny Pracy             

i Medycyny Rodzinnej Medical-

Filipczak- Zioło Elżbieta 

27-600 Sandomierz, ul. Dobkiewicza 

10 

61,00 zł-70pkt 217 sandomierski Brak informacji-

0pkt 

Brak informacji-  

0 pkt 

Zapewnienie 

świadczenia 

usług w dni 

robocze od 

poniedziałku  

do piątku 

10pkt 

80 pkt 
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Powiat konecki -102 

Nie złożono żadnej oferty.  

 

 

 

 

 

Podpisy członków komisji: 

 

1.Marzena Wacławik-…………………………………. 

 

2.Katarzyna Góral-Uszyńska…………………………. 

 

3.Mariusz Goraj-…………………………….. 

                                                                                                                                            Zatwierdzam: 


