
                                                  Rozstrzygnięcie konkursu ofert  

na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń, 
poprzedzającym zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych  
w SP ZOZ w Przeworsku, przez lekarzy: 
 

1. w oddziałach Szpitala Rejonowego im dr H. Jankowskiego w  Przeworsku tj. : 
a) Oddziale Chirurgii Ogólnej 
b) Oddziale Ginekologiczno-Położniczym 
c) Oddziale Urologicznym 
d) Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
e) Oddziale Kardiologicznym 

2. w zakresie dyżurów medycznych pełnionych w oddziałach:  
a) w Izbie Przyjęć 
b) Ginekologiczno-Położniczym  
c) Chirurgii Ogólnej 
d) Chorób Wewnętrznych 
e) Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
f) Urologicznym 
g) Kardiologicznym  
h) Pediatrycznym 

3. w poradni neurologicznej dla dzieci 
4. w poradni reumatologicznej 
5. w poradni dermatologicznej 
6. w poradni chorób płuc i gruźlicy 
7. w zakresie konsultacji kardiologicznych pacjentów oddziału neurologicznego i udarowego  
8. w zakresie opisów badań EKG pacjentów oddziału neurologicznego i udarowego  
9. w zakresie interpretacji badań echokardiograficznych w oddziałach szpitala 
10. w zakresie interpretacji badań holterowskich w oddziałach szpitala 
 
Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ w Przeworsku  
Nr 49/2021 z dn. 17-06-2021r. w sprawie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych na rzecz SP ZOZ 
Przeworsk w składzie: 
Przewodniczący komisji: ·      Janusz Szynal –Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Członkowie – 
Marzanna Pelc                                                        - naczelna pielęgniarka  
Barbara Cieszyńska – asystent dyrektora –kierownik działu analiz ekonomicznych  

                                                                                        i ubezpieczeń zdrowotnych 
Iwona Kawalec -Pieczko                                   -radca prawny  
Alicja Sopel                                                           - kierownik działu służb pracowniczych i płac 
 
rozstrzyga konkurs ofert poprzez wybór ofert: 

1. Firma „Medcor” Małgorzata Pyrchla Spółka Jawna Trójczyce 131 37-717 Kaszyce  

W zakresie: 

- konsultacji kardiologicznych pacjentów oddziału neurologicznego i udarowego   
- opisów badań    EKG pacjentów oddziału neurologicznego i udarowego 

-interpretacji badań echokardiograficznych  w oddziałach szpitala 
- interpretacji badań holterowskich w oddziałach szpitala 
2. . Lek. Beata Głowińska ul. Kazimierza Wielkiego 12  37-100 Łańcut 
w zakresie dyżurów medycznych pełnionych w oddziale ginekologiczno- położniczym 

Na pozostały zakres objęty postępowaniem konkursowym oferty nie spłynęły.                            
 

  Przeworsk dn. 21-06-2021 r.     Komisja Konkursowa 
       Janusz Szynal   
                                                                                                                             Marzanna Pelc 
                                                                                                                             Barbara Cieszyńska             

Iwona Kawalec-Pieczko 
Alicja Sopel  


