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OFERENCI

wszyscy

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, działając na podstawie 

art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (pzp), że w wyniku przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na usługi społeczne 

dotyczące realizowania zadań z zakresu  oceny celowości leczenia uzdrowiskowego przez 

lekarza specjalistę w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej na 

zadania I, III i IV wybrano następujące oferty:

Zadanie I – ocena skierowań na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dla dorosłych, 

w szczególności o profilu schorzenia: NEUROLOGICZNYM, REUMATOLOGICZNYM, 

ORTOPEDYCZNYM– średnio ok. 800 sztuk miesięcznie (skierowania złożone w Dziale 

Lecznictwa Uzdrowiskowego w Lublinie) wybrano ofertę nr 3: Apolinary Ginszt, ul. Nadbystrzycka 

14A, 20-618 Lublin, która uzyskała 100 pkt. 

Uzasadnienie wyboru: na realizację usług w zakresie zadania nr I wpłynęła jedna oferta zgodna 

z warunkami określonymi przez zamawiającego, nie podlegająca odrzuceniu. 

Zadanie III  – ocena skierowań na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dla dorosłych 

w szczególności o profilu schorzenia: KARDIOLOGICZNYM, LARYNGOLOGICZNYM, 

PULMONOLOGICZNYM, GINEKOLOGICZNYM, ENDOKRYNOLOGICZNYM, 

NEFROLOGICZNYM, GASTROENTERO-LOGICZNYM, DERMATOLOGICZNYM I INNYM – 

średnio ok. 600 sztuk miesięcznie (skierowania złożone w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego 

w Lublinie) wybrano ofertę nr 4: Krzysztof Sykut, ul. Zwycięska 3/17, 20-555 Lublin, która 

uzyskała 100 pkt. 
Uzasadnienie wyboru: na realizację usług w zakresie zadania nr III wpłynęła jedna oferta zgodna 

z warunkami określonymi przez Zamawiającego, nie podlegająca odrzuceniu.

Zadanie IV - ocena skierowań na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dla dorosłych o profilu 

schorzenia: NEUROLOGICZNYM, REUMATOLOGICZNYM, ORTOPEDYCZNYM, 



KARDIOLOGICZNYM, LARYNGOLOGICZNYM, PULMONOLOGICZNYM, GINEKOLOGICZ- 

NYM, ENDOKRYNOLOGICZ-NYM, NEFROLOGICZNYM,GASTROENTEROLOGICZNYM, 

DERMATOLOGICZNYM  i innym  - średnio ok 500 sztuk miesięcznie  (skierowania złożone  

w Delegaturach w Białej Podlaskiej, Zamościu i Chełmie) wybrano ofertę nr 1:  Wojciech 

Walewski, ul. Tymiankowa 1/110, 20-542 Lublin, która uzyskała 100 pkt. 

Uzasadnienie wyboru: na realizację usług w zakresie zadania nr IV wpłynęła jedna oferta zgodna 

z warunkami określonymi przez zamawiającego, nie podlegająca odrzuceniu: 

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy 

o odrzuceniu oferty nr 4 złożonej przez Pana Krzysztofa Pisza, ul. Ametystowa 2 m. 4, 20-577 

Lublin na Zadanie II – ocena skierowań na uzdrowiskowe leczenie szpitalne dla dorosłych 

i dzieci, uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci oraz dzieci pod opieką osoby dorosłej oraz 

ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci – ok. 800 sztuk miesięcznie.

Oferta ta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 2 pkt. 6 ustawy prawo zamówień 

publicznych, ponieważ nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi 

sporządzania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. Wykonawca nie podpisał 

oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 

osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

Zgodnie z art. 260 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych informujemy o unieważnieniu 

postępowania na Zadanie II, na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy pzp, ponieważ w postępowaniu 

wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona.  
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