
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE 
KONKURSU OFERT 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania komisja konkursowa podjęła następujące decyzje: 

 
KONKURS OFERT DATA ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA: 

26.02.2021 r. 

NAZWA RODZAJU: UDZIELANIE SWIADCZEŃ 
ZDROWOTNYCH 

NAZWA ZAKRESU: na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie ratownictwa w Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o. o. dla osób 
fizycznych 

 

 
Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano 
następujących oferentów: 
 

L.p. Nazwa oferenta Siedziba oferenta uwagi 

1. Jarosław Pawlak Oferent będący osobą legitymującą się 
nabyciem fachowych kwalifikacji do 

udzielania świadczeń zdrowotnych bez 
siedziby działalności gospodarczej 

Oferta przyjęta 

2. Dawid Sobczyk Oferent będący osobą legitymującą się 
nabyciem fachowych kwalifikacji do 

udzielania świadczeń zdrowotnych bez 
siedziby działalności gospodarczej 

Oferta przyjęta 

3. Usługi transportowe 
Mateusz Borys 

41-500 Chorzów, ul. 3 Maja Oferta przyjęta 

4. Dominik Libront Oferent będący osobą legitymującą się 
nabyciem fachowych kwalifikacji do 

udzielania świadczeń zdrowotnych bez 
siedziby działalności gospodarczej 

Oferta przyjęta 

5. Daniel Rogala Oferent będący osobą legitymującą się 
nabyciem fachowych kwalifikacji do 

udzielania świadczeń zdrowotnych bez 
siedziby działalności gospodarczej 

Oferta przyjęta 

6. Dawid Putlak Oferent będący osobą legitymującą się 
nabyciem fachowych kwalifikacji do 

udzielania świadczeń zdrowotnych bez 
siedziby działalności gospodarczej 

Oferta przyjęta 

7. Magdalena Jochemczyk Oferent będący osobą legitymującą się 
nabyciem fachowych kwalifikacji do 

udzielania świadczeń zdrowotnych bez 
siedziby działalności gospodarczej 

Oferta przyjęta 

8. Robert Dąbek Oferent będący osobą legitymującą się 
nabyciem fachowych kwalifikacji do 

udzielania świadczeń zdrowotnych bez 
siedziby działalności gospodarczej 

Oferta przyjęta 



9. Mateusz Cyba Oferent będący osobą legitymującą się 
nabyciem fachowych kwalifikacji do 

udzielania świadczeń zdrowotnych bez 
siedziby działalności gospodarczej 

Oferta przyjęta 

10. Marcin Urbańczyk Oferent będący osobą legitymującą się 
nabyciem fachowych kwalifikacji do 

udzielania świadczeń zdrowotnych bez 
siedziby działalności gospodarczej 

Oferta przyjęta 

 
 
Wpłynęło ofert: 10 
Oferty przyjęte: 10 
Oferty odrzucone: 0 
 
Komisja w składzie: 
 

1. Alina Lurka  - Przewodniczący komisji                                 
2. Katarzyna Sobczyk - Członek komisji    
3. Monika Pyrchała - Członek komisji, protokolant                          

 


