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Gdynia, dnia  28.12.2018 r. 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT 

 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

Dotyczy ogłoszenia z dnia 26.11.2018 r. – postępowanie konkursowe nr 72/2018 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Zarządu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. z dnia 26.11.2018 r. - działając 
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 160 ze zm.) oraz zgodnie 
ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 informuje o rozstrzygnięciu 
postępowania konkursowego w następujących zakresach świadczeń: 
 
III.1. Świadczenie usług medycznych przez pielęgniarkę anestezjologiczną w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii  – część Intensywna Terapia; 

Złożono 4 oferty. 

Oferta nr 1- Dopierała Irena, Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w miejscu wezwania, ul. Partyzantów 32/37, kod 
81-423 Gdynia 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt.  
 

Oferta nr 2- Rożek Monika,  Monika Rożek Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Monika Rożek, ul. Jodłowa 51, kod 
84-240 Reda 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt.  
 

Oferta nr 3-Kacperska Anna, Anna Kacperska Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, ul. Morska 95/77, kod 81-225 
Gdynia,  

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt.  
 

Oferta nr 4-Szymkowiak Gabriela , Gabi Med.--Bud Gabriela Szymkowiak, miejsc. Osłonino ul. Kasztanowa 6/4, kod 
84-100 Puck 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt.  
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III.2. Świadczenie usług medycznych przez pielęgniarkę w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym; 

Złożono 0 ofert. 

Postępowanie w w/w zakresie zostało unieważnione na podstawie pkt XI.1.1. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na 

udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty. 

III.3. Świadczenie usług medycznych przez pielęgniarkę anestezjologiczną w Oddziale Chirurgii Naczyniowej; 

Złożono 0 ofert. 

Postępowanie w w/w zakresie zostało unieważnione na podstawie rozdz. XI. pkt 1.1. Szczegółowych Warunków Konkursu 

Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty. 

III.4. Świadczenie usług medycznych przez pielęgniarkę w Oddziale Chirurgii Naczyniowej; 

Złożono 4 oferty. 

Oferta nr 5-Wieczorek Anita An-Med., ul. Starogardzka 10/4, kod 83-130 Pelplin 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt. 
 

Oferta nr 6-Skórowska Urszula,    Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, ul. Krasickiego 7, kod 84-242 Luzino 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt. 
 

Oferta nr 7-Ropel Elżbieta, ul. Paderewskiego 3/1, kod 84-230 Rumia  

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt. 
 

Oferta nr 8-Dampc Katarzyna Usługi Pielęgniarskie, ul. Partyzantów 95, kod 84-230 Rumia 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt. 
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III.5. Świadczenie usług medycznych przez pielęgniarkę operacyjną w Oddziale Chirurgii Naczyniowej; 

Złożono 2 oferty. 

Oferta nr 9-Agnieszka Jamrozik, ul. Lotnicza 8A, kod 42-300 Myszków 

W/w oferta nie spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 4. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
nie wybrano w/w oferty, gdyż Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert, gdzie zamierza udzielić 
zamówienia kilku pielęgniarkom  o największej uzyskanej punktacji, o ile cena oferty nie przekracza kwoty, którą Udzielający 
zamówienia przeznaczył na realizację zamówienia, celem zakontraktowania całkowitej puli godzin w danym zakresie. 
 

Oferta nr 10-Hochenzy Barbara,  Indywidualna Praktyka Pielęgniarki, ul. Urocza 1, kod 84-241 Gościcino 

W/w oferta nie spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 4. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
nie wybrano w/w oferty, gdyż Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert, gdzie zamierza udzielić 
zamówienia kilku pielęgniarkom  o największej uzyskanej punktacji, o ile cena oferty nie przekracza kwoty, którą Udzielający 
zamówienia przeznaczył na realizację zamówienia, celem zakontraktowania całkowitej puli godzin w danym zakresie. 
 

III.6. Świadczenie usług medycznych przez pielęgniarkę w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej; 

Złożono 1 ofertę. 

Oferta nr 11-Pietroń Cecylia, ul. Starogardzka 9/2, kod. 81-050 Gdynia 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt.  
 

III.7. Świadczenie usług medycznych przez pielęgniarkę operacyjną na Bloku Operacyjnym; 

Złożono 9 ofert. 

Oferta nr 11-Pietroń Cecylia, ul. Starogardzka 9/2, kod. 81-050 Gdynia 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt.  
 

Oferta nr 12-Kremer Beata Usługi Pielęgniarskie, ul. PCK 1/82, kod 81-621 Gdynia 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
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najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt.  
 

Oferta nr 13-Margol Mirosława, ul. Gen. Hallera 8, kod 84-242 Kębłowo 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt.  
 

Oferta nr 14-Pawlicka Krystyna, Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, ul. Ignacego Krasickiego 9/11, kod 81-377 
Gdynia 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt.  
 

Oferta nr 15-Badtke Teresa,  Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, ul. Żukowska 13, kod 81-045 Gdynia 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt.  
 

Oferta nr 16-Gawin Bogumiła,  ul. Morelowa 14, kod 81-198 Pierwoszyno 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt.  
 

Oferta nr 17-Nitkowska Marzena,  Usługi Pielęgniarskie Marzena Nitkowska, ul.Srebrna 12, kod 81-131 Gdynia 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt.  
 

Oferta nr 18-Olko Krystyna   MAKNA  ul. Antoniego Abrahama 20/4, kod 81-352 Gdynia 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt.  
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Oferta nr 19-Zube Magdalena,  Usługi Pielęgniarskie Magdalena Zube, ul. Janowska 3/79, kod 81-107 Gdynia 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt.  
 

III.8. Świadczenie usług medycznych przez pielęgniarkę anestezjologiczną w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii  – część Anestezjologia; 

Złożono 6 ofert. 

Oferta nr 20-Borowska Lucyna Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, ul. Lukrecjowa 51b/16, kod 81-589 Gdynia 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt. 
 

Oferta nr 21-Kaczykowski Zdzisław, Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, ul. Jagodowa 19, kod 84-239 Bolszewo 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt. 
 

Oferta nr 22-Kobylińska Krystyna, Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, ul. Władysławskiego 11,  kod 81-259 Gdynia 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt. 
 

Oferta nr 23-Jolanta Kończyk,  Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, ul. Morska 291/118,  kod 81-002 Gdynia 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt. 
 

Oferta nr 24-Kułygin Alina  ul. K.O. Borchardta 23,  kod 81-198 Suchy Dwór   

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 



  
  

 

 

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.  
ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60  332  

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  

| kapitał zakładowy: 164 480 000,00 zł 

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148 

e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu | szpitalepomorskie.eu 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt. 
 

Oferta nr 25-Biedrowski Przemysław,  Indywidualna Praktyka Przemysław Biedrowski, ul. Piecewska 33/113, kod 80-
288 Gdańsk 

W/w oferta nie spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 4. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
nie wybrano w/w oferty, gdyż Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert, gdzie zamierza udzielić 
zamówienia kilku pielęgniarkom  o największej uzyskanej punktacji, o ile cena oferty nie przekracza kwoty, którą Udzielający 
zamówienia przeznaczył na realizację zamówienia, celem zakontraktowania całkowitej puli godzin w danym zakresie. 
 

III.9. Świadczenie usług medycznych przez pielęgniarkę w Pracowni Hemodynamiki i Angiologii; 

Złożono 7 ofert. 

Oferta nr 26-Wróbel Wioletta,  Wioletta Wróbel Vi-Ka, ul. Gryfa Pomorskiego 69a/16, kod 81-572 Gdynia 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt. 
 

Oferta nr 27-Wypiorczyk Ewa,  Praktyka Pielęgniarek i położnych, ul. Złota 76, kod. 81-154 Gdynia 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt. 
 

Oferta nr 28-Dudek Przemysław,  ul. Królowej Bony 26A, kod 84-230 Rumia 

W/w oferta nie spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 4. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
nie wybrano w/w oferty, gdyż Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert, gdzie zamierza udzielić 
zamówienia kilku pielęgniarkom  o największej uzyskanej punktacji, o ile cena oferty nie przekracza kwoty, którą Udzielający 
zamówienia przeznaczył na realizację zamówienia, celem zakontraktowania całkowitej puli godzin w danym zakresie. 
 

Oferta nr 29-Budzyńska Joanna,  Praktyka Pielęgniarek Joanna Budzyńska, ul. Kaszubska 51, kod 80-297 Miszewko 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt. 
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Oferta nr 30-Chmara Magdalena Usługi Pielęgniarskie Magdalena Chmara, ul. Tuwima 30, kod 84-120 Władyslawowo 

W/w oferta nie spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 4. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
nie wybrano w/w oferty, gdyż Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert, gdzie zamierza udzielić 
zamówienia kilku pielęgniarkom  o największej uzyskanej punktacji, o ile cena oferty nie przekracza kwoty, którą Udzielający 
zamówienia przeznaczył na realizację zamówienia, celem zakontraktowania całkowitej puli godzin w danym zakresie. 
 

Oferta nr 31-Wensierska Joanna,  Praktyka Pielęgniarek i Położnych, ul. Chylońska 69-85/106, kod 81-041 Gdynia 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt. 
 

Oferta nr 32-Paweł Brzęczek, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 4a/6, kod 81-597 Gdynia 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt. 
 
III.10. Świadczenie usług medycznych przez pielęgniarkę w Oddziale Neurologii /Udarowy; 

Złożono 0 ofert. 

Postępowanie w w/w zakresie zostało unieważnione na podstawie rozdz. XI. pkt 1.1. Szczegółowych Warunków Konkursu 

Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty. 

III.11. Świadczenie usług medycznych przez pielęgniarkę w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej; 

Złożono 1 ofertę. 

Oferta nr 33-Ejkiewicz Aleksandra, Prywatna Praktyka Pielęgniarska Aleksandra Ejkiewicz, ul. Politechniczna 
16/15A, kod 80-238 Gdańsk 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt.  
 
III.12. Świadczenie usług medycznych przez pielęgniarkę w Oddziale Urologicznym; 

Złożono 0 ofert. 

Postępowanie w w/w zakresie zostało unieważnione na podstawie rozdz.  XI. pkt 1.1. Szczegółowych Warunków Konkursu 

Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty. 

III.13. Świadczenie usług medycznych przez pielęgniarkę w  Oddziale Kardiologii (Kardiologia V);    
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Złożono 3 oferty. 

Oferta nr 34-Kuźbik Anna, ul. Floriana Ceynowy1A, kod 84-240 Reda 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt.  
 

Oferta nr 35-Sulewska Izabela,   ul. Drogowców 15/2, kod 83-400 Kościerzyna 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt.  
 

Oferta nr 36-Glińska Joanna,  Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Joanna Glińska, ul. Chylońska 90-92/36, kod 81-
033 Gdynia  

W/w oferta nie spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 4. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
nie wybrano w/w oferty, gdyż Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert, gdzie zamierza udzielić 
zamówienia kilku pielęgniarkom  o największej uzyskanej punktacji, o ile cena oferty nie przekracza kwoty, którą Udzielający 
zamówienia przeznaczył na realizację zamówienia, celem zakontraktowania całkowitej puli godzin w danym zakresie. 
 
III.14. Świadczenie usług medycznych przez pielęgniarkę w  Oddziale Kardiologii (Kardiologia VII);    

Złożono 3 oferty. 

Oferta nr 37-Bruhn Grażyna,  Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, ul. Słowackiego 3, kod 84-242 Luzino 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt.  
 

Oferta nr 38-Paweł Brzęczek, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 4a/6, kod 81-597 Gdynia 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt.  
 

Oferta nr 39-Adamus Joanna,  Adamed Joanna Adamus, ul. bp Dominika 23/3, kod 81-402 Gdynia 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 
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Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt.  
 
III.15. Świadczenie usług medycznych przez pielęgniarkę w Oddziale Otorynolaryngologicznym; 

Złożono 0 ofert. 

Postępowanie w w/w zakresie zostało unieważnione na podstawie rozdz.  XI.pkt .1. Szczegółowych Warunków Konkursu 

Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty. 

III.16. Świadczenie usług medycznych przez pielęgniarkę w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym; 

Złożono 3 oferty. 

Oferta nr 40-Tomanek Monika, ul. Płk. Dąbka 225D/9, kod 81-155 Gdynia 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt.  
 

Oferta nr 41-Kniga Małgorzata,  Indywidualna Praktyka Pielęgniarka Małgorzata Kniga, ul. Jana Kamrowskiego 
9A/10, kod 81-603 Gdynia 

W/w oferta nie spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 4. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
nie wybrano w/w oferty, gdyż Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert, gdzie zamierza udzielić 
zamówienia kilku pielęgniarkom  o największej uzyskanej punktacji, o ile cena oferty nie przekracza kwoty, którą Udzielający 
zamówienia przeznaczył na realizację zamówienia, celem zakontraktowania całkowitej puli godzin w danym zakresie. 
 

Oferta nr 42-Szczepański Kamil  Usługi Ratownictwa Medycznego Kamil Szczepański, ul. Zbożowa 5/64, kod 81-020 
Gdynia 

W/w oferta spełniała wymagania konkursu. 

Na podstawie rozdz. XI.pkt 8. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 
wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że oferta odpowiada warunkom formalnym oraz została uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. X pkt 9-15. Oferta uzyskała 
100,00 pkt.  
 

III.17. Świadczenie usług medycznych przez pielęgniarkę w Pracowni Endoskopii; 

Złożono 0 ofert. 

Postępowanie w w/w zakresie zostało unieważnione na podstawie rozdz. XI. pkt 1.1. Szczegółowych Warunków Konkursu 

Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty. 

III.18. Świadczenie usług medycznych przez pielęgniarkę w Planowej Izbie Przyjęć; 
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Złożono 0 ofert. 

Postępowanie w w/w zakresie zostało unieważnione na podstawie rozdz.  XI.pkt 1.1. Szczegółowych Warunków Konkursu 

Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty. 

III.19. Świadczenie usług medycznych przez pielęgniarkę w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej; 

Złożono 0 ofert. 

Postępowanie w w/w zakresie zostało unieważnione na podstawie rozdz. XI.pkt 1.1. Szczegółowych Warunków Konkursu 

Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty. 

III.20. Świadczenie usług medycznych przez pielęgniarkę w Oddziale Chorób Wewnętrznych; 

Złożono 0 ofert. 

Postępowanie w w/w zakresie zostało unieważnione na podstawie rozdz.  XI. pkt 1.1. Szczegółowych Warunków Konkursu 

Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 72/2018 z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty. 

Umowy zostaną zawarte na okres do dnia 31 grudnia 2020 r., począwszy od dnia podpisania umowy po prawomocnym 
rozstrzygnięciu konkursu. 
 
Zawarcie umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z w/w Oferentami nastąpi w siedzibie Spółki Szpitale 
Pomorskie Sp. z o. o., w Gdyni po wcześniejszym ustaleniu  terminu z Działem Kadr i Płac, tel.: 58 72 60 425.  
 
Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Zarządu Udzielającego zamówienia odwołanie  
w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert. O przyjęciu odwołania decyduje data 
wpływu odwołania do Kancelarii Szpitala lub do Sekretariatu Zarządu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. ul. Powstania 
Styczniowego 1, 81-519 Gdynia. 
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczone zostaje na tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitali Pomorskich 
Sp. z o.o. przy ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia oraz na stronie internetowej www.szpitalepomorskie.eu 
                                    

 
Przewodniczący Komisji Konkursowej                                       

 


