
Kraków, dnia 08.12.2015 r.

Informacja z otwarcia ofert

Znak sprawy: : DAT.K 3.2015

Dot. postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne
dla Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie

Przedmiotem konkursu było wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Badań laboratoryjnych
2. Badań mykologicznych
3. Badań histopatologicznych
4. Badań RTG,TK
5. Badań EMG/ENG
6. Badań USG jamy brzusznej
7. Badań specjalistycznych i laboratoryjnych z zakresu alergologii
8. Konsultacji alergologicznych
9. Konsultacji z zakresu medycyny pracy
10.Konsultacji neurologicznych
11. Konsultacji okulistycznych
12.Świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w szczególności patologii 

zawodowej – postępowania diagnostyczne i orzecznicze.

Do dnia 08.12.2015 r. na ogłoszony konkurs do godziny 10:00  wpłynęło siedem (7) ofert.

Ofertę złożyły następujące firmy (lub osoby): 

        I. Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Katarzyna Dygdoń – Niechwiej
Jaworzno
„Konsultacje okulistyczne”
    
Oferowana cena za jedną „Konsultację okulistyczną” – 33,00 zł

            II. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Sosnowiec
„Świadczenia  zdrowotne  z  zakresu  medycyny  pracy  w  szczególności  patologii
zawodowej – postępowania diagnostyczne i orzecznicze.”

Oferowana cena za:

1) badanie jednego pacjenta hospitalizowanego powyżej trzech dni – 4 000,00 zł
2) badanie jednego pacjenta hospitalizowanego w czasie 1-3 dni – 1 200,00 zł
3) badanie  jednego  pacjenta  diagnozowanego  ambulatoryjnie,  który  wymaga

konsultacji innych specjalistów – 500,00 zł
4) badanie  jednego  pacjenta  diagnozowanego  ambulatoryjnie,  który  nie  wymaga

konsultacji innych niż specjalisty medycyny pracy – 300,00 zł
5) dodatkowa konsultacja lub wydanie orzeczenia na podstawie dokumentacji na 

wniosek właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego lub dla Małopolskiego 
Ośrodka Medycyny Pracy niewymagająca przeprowadzania dodatkowych badań, 
wydanie  orzeczenia  lekarskiego  na  podstawie  przekazanej   dokumentacji – 



200,00 zł
6) dodatkowa konsultacja na wniosek właściwego  Państwowego Inspektora 

Sanitarnego, wymagająca przeprowadzenia dodatkowych badań w Instytucie 
Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w trybie hospitalizacji lub 
ambulatoryjnym – cena jak w pkt 1), 2), 3), 4)

         III. Instytut Medycyny Pracy
Łódź
„Świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy w szczególności patologii 
zawodowej – postępowania diagnostyczne i orzecznicze.”

Oferowana cena za:

1) badanie jednego pacjenta hospitalizowanego powyżej trzech dni – 4 000,00 zł
2) badanie jednego pacjenta hospitalizowanego w czasie 1-3 dni – 1 200,00 zł
3) badanie  jednego  pacjenta  diagnozowanego  ambulatoryjnie,  który  wymaga

konsultacji innych specjalistów – 900,00 zł
4) badanie  jednego  pacjenta  diagnozowanego  ambulatoryjnie,  który  nie  wymaga

konsultacji innych niż specjalisty medycyny pracy – 550,00 zł
5) dodatkowa  konsultacja  lub  wydanie  orzeczenia  na  podstawie  dokumentacji  na

wniosek właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego lub dla Małopolskiego
Ośrodka Medycyny Pracy niewymagająca przeprowadzania dodatkowych badań,
wydanie   orzeczenia   lekarskiego   na  podstawie  przekazanej  dokumentacji  –
500,00 zł

6) dodatkowa  konsultacja  na  wniosek  właściwego   Państwowego  Inspektora
Sanitarnego,  wymagająca  przeprowadzenia  dodatkowych  badań  w  Instytucie
Medycyny Pracy w trybie hospitalizacji lub ambulatoryjnym – cena jak w pkt 1), 2),
3), 4)

Oferowana cena za dodatkowe usługi zgłoszone poza formularzem ofertowym:

7) konsultacja lub wydanie orzeczenia na podstawie dokumentacji,  jeśli  sprawa nie
wymaga konsultacji innych specjalistów oprócz konsultacji specjalistów medycyny
pracy – 500,00 zł

8) choroby nowotworowe z pkt.17.1 – 8*  – 1 000,00 zł
9) choroby nowotworowe z pkt. 17.9* – 1 200,00 zł
10)konsultacja lub wydanie orzeczenia na podstawie na podstawie dokumentacji, jeśli

sprawa nie wymaga konsultacji innych specjalistów oprócz konsultacji specjalistów
medycyny pracy – 900,00 zł

      IV. Diagnostyka Sp. z o.o.
„Badania laboratoryjne”

• Łączna kwota za badania opisane w  Formularzu ofertowym 1  (Załącznik nr 1) – 
69 702,30 zł
„Badania laboratoryjne z zakresu mykologii”

• Łączna kwota za badania opisane w  Formularzu ofertowym 2  (Załącznik nr 1) –   
2 820,00 zł
„Badania specjalistyczne i laboratoryjne z zakresu alergologii”

• Oferta niepełna nie podlegająca ocenie.

       V. Synevo Sp. z o .o.
 „Badania laboratoryjne”



Łączna kwota za badania opisane w  Formularzu ofertowym 1  (Załącznik nr 1) – 
55 011,10 zł

       VI. ALAB Laboratoria Sp. z o.o.
 „Badania laboratoryjne”
Łączna kwota za badania opisane w  Formularzu ofertowym 1  (Załącznik nr 1) – 
66 468,20 zł
„Badania histopatologiczne”
Łączna kwota za badania opisane w  Formularzu ofertowym 3  (Załącznik nr 1) –
750,00 zł 

        VII. Specjalistyczna praktyka Lekarska
A.Gawlewicz-Mroczka

          „Konsultacje alergologiczne”
         Oferowana cena za jedną „Konsultację alergologiczną” – 100,00 zł

Na pozostałe świadczenia ogłoszone w ww. konkursie  t.j.:
1. Badania RTG,TK
2. Badania EMG/ENG
3. Badania USG jamy brzusznej
4. Badania specjalistyczne i laboratoryjne z zakresu alergologii
5. Konsultacji z zakresu medycyny pracy
6. Konsultacji neurologicznych

nie wpłynęły  żadne oferty i w tym zakresie „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne
dla Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie” –  DAT.K 3/2015 zostaje 
umorzony.

 Wybór oferentów oraz rozstrzygniecie konkursu zostanie ogłoszone na stronie:
http://momp.malopolska.pl/725-2/ w dniu 15.12.2015 r.
Zmiana terminu ogłoszenie wyników spowodowana jest koniecznością skierowania 
niezbędnych pytań do oferentów. Po uzyskaniu odpowiedzi nastąpi ogłoszenie wyników.

Kraków, dn. 09.12.2015 r.

Komisja konkursowa

http://momp.malopolska.pl/725-2/

