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RozsTRzYGNlĘclE
konkursu ofeń w zakresie :

udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chemioterapii dziennej i

ambulatoryjnei w oddziaIe Szpitala oraz Poradni Onkologicznej ,,Szpitala
Powiatowego we Wrześni" spółka z o.o. w restrukturyzacji

zamawiaiacv:
Szpital Powiatowy weWześnispółka z o ow restrukturyzacji
ul. Słowackiego 2, 62-300 Września i
REGON: 300706140, NlP 7891692746
tel. 61 4370590, fax 61 4379730
Godziny pracy:od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:05
Nazwa zamówienia: konkurs ofeń na udzielanie świadczeń zdrowotnychzzakresu: chemioterapii
dziennej iambulatoryjnej w oddziale Szpitala oraz Poradni Onkologicznej ,,Szpitala Powiatowego we
Wześni" spółka z o.o. w restrukturyzacji, ul. Słowackiego 2,62-300 Wześnia
ogłasza ,że w konkursie ofert zostało złożonych dwie ofeń :

Ofeńa nr 1 lndywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska z siedzibą w 61-622 Poznań, ul Naramowicka
33Ą7 prowadzona przezlek med. Renatę Szoszkiewicz

Ofeńa nr 2 lndywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska z siedzibą w 60-642 Poznań , ul Źródlana
15l4ul prowadzona pzez lek med, Joannę Stanisławiak-Rudowicz

Szpital Powiatowy we Wześnispółka z o.o w restrukturyzacji, ul. Słowackiego 2,62-3}OWześnia informuje ,

że w wyniku pzeprowadzonego konkursu ofertdokonano wyboru podanych powyżejofeń.
Wybrane ofeńy są zgodne z przedmiotem zamówienia, spełnią wymogi określone w ,, Szczegółowych
warunkach konkursu ,, oraz spełnia wymagania określone w:
Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ań.26 (Dz. U,z2021 roku poz.711 ze zm-)
Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środkow publicznych (

Dz u. z 2021r poz. 1285 ze zm.)
7.arudu

We Wrzefo',

,,Szpital Powiatowy wę Wrześni" Sp. z o. o. w restruktury zacji u|. Słowackiego 2, 62-300 Września
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Pomń - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-'746, REGON 300706l40
Wysokość kapitału zakładowego : 3 6.650.000,00 zł
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