
Sanok, 7.03.2022 

Postępowanie nr SPZOZ/ŚZ/5/22 
 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań rentgenowskich, tomografii 
komputerowej i mammograficznych drogą teleradiologii z podziałem na zadania: 

Zadanie 1 – Badania rentgenowskie (RTG), 
Zadanie 2 -  Badania tomografii komputerowej (TK), 
Zadanie 3 – Badania mammograficzne. 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA  

W TRYBIE KONKURSU OFERT: 

 

1. Udzielający Zamówienia: 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku 

2. Postępowanie konkursowe o udzielanie świadczeń zdrowotnych przeprowadzono w trybie 

konkursu ofert zgodnie z art. 26,  art. 27 ustawy z 15 kwietnia  2011 roku o działalności 

leczniczej (Dz.U. 2018.2190 tj. z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, 

at. 147-150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1510 tj. z późn. zm.). 

3. Datę składania ofert wyznaczono na dzień: 21.02.2022 r. o godz. 13.30 

4. Datę otwarcia ofert wyznaczono na dzień: 21.02.2022 r. o godz. 14.00 

5. Do dnia 21.02.2022r. o godz. 13.30 do Udzielającego zamówienie wpłynęło włącznie 2 oferty:  

ZADANIE 1  (RTG) – do niniejszego zadania ofertę złożyło dwóch Oferentów: 

         Liczba uzyskanych pkt 

1. F.H.U. AS Anna Sudoł, ul. T. Starzyńskiego 2 Szczecin   98 pkt 

2. JEKAradiologia Sp. z o.o., ul. 3 Maja 49C/6 Poznań   67 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 1 stanowi najkorzystniejszą prawidłowo złożoną ofertę 

w postępowaniu nr SPZOZ/ŚZ/5/22 – w zakresie Zadania 1, wybraną na podstawie kryteriów oceny 

ofert. 

 

ZADANIE 2 (TK) – do niniejszego zadania ofertę złożyło dwóch Oferentów: 

         Liczba uzyskanych pkt 

1. F.H.U. AS Anna Sudoł, ul. T. Starzyńskiego 2 Szczecin   80 pkt 

2. JEKAradiologia Sp. z o.o., ul. 3 Maja 49C/6 Poznań   98 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 2 stanowi najkorzystniejszą prawidłowo złożoną ofertę 

w postępowaniu nr SPZOZ/ŚZ/5/22 – w zakresie Zadania 2, wybraną na podstawie kryteriów oceny 

ofert. 

 



ZADANIE 3 

Wobec nie wpłynięcia żadnej oferty na Zadanie 3 postępowanie w tej części podlega unieważnieniu. 

 

Podpisanie umów w zakresie zadania 1 i 2 nastąpi w terminie 14 dni od ogłoszenia rozstrzygnięcia. 

 


