
                                                  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 szpitalnych SP ZOZ w Przeworsku, tj. : 
a. Oddziale Kardiologicznym 
b. Oddziale Chorób Wewnętrznych 
c. Oddziale Urologicznym 
d. Oddziale Geriatrycznym 
e. Oddziale Ginekologicznym 
f. Oddziale Neonatologicznym 

2. w zakresie dyżurów medycznych pełnionych w: 
a. Izbie Przyjęć  
b. Oddziale Urologicznym  
c. Oddziale Kardiologicznym  
d. Oddziale Chorób Wewnętrznych z zabezpieczeniem Oddziału Geriatrii i Oddziału Rehabilitacji 

Neurologicznej  
e. Oddziale Ginekologicznym 
f. Oddziale Neurologicznym 
g. Oddziale Pediatrycznym z zabezpieczeniem Oddziału Neonatologii 

3. w poradni neurologicznej dla dzieci  
4. w poradni reumatologicznej  
5. w poradni dermatologicznej  
6. w poradni endokrynologicznej 
7. w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej  
8. w poradniach lekarza POZ w Zarzeczu i w Żurawiczkach 
9. w zakresie wykonywania badań USG jamy brzusznej, układu moczowego, piersi oraz innych 

narządów małych tj: tarczycy, jąder, tkanek miękkich, węzłów chłonnych, opisów zdjęć RTG, 
oraz dokonywania oceny badań mammograficznych w zakresie mammografii skryningowej i 
diagnostycznej. 

 
Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ w Przeworsku  
Nr 22/2022 z dn. 12-05-2022r. 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 – 
Iwona Kawalec -Pieczko     -radca prawny  

Barbara Cieszyńska           – Asystent dyrektora –kierownik działu analiz ekonomicznych  
                                                                                        i ubezpieczeń zdrowotnych 

Alicja Sopel                              - Kierownik Działu Służb Pracowniczych i Płac 
Agata Ptaszek                         - Pracownik Działu Służb Pracowniczych i Płac 
 
rozstrzyga konkurs ofert poprzez wybór ofert: 

 
1. Firmy „MEDCOR” Małgorzata Pyrchla Spółka Jawna Trójczyce 191 37-717 Kaszyce  
 
W zakresie: 
 -udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w oddziale neurologicznym i 
udarowym 
 
2. Lek. Ryszarda Bąk – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul Grottgera 13A  37-500 Jarosław 

W zakresie: 
 -udzielania wykonywania badań USG jamy brzusznej, układu moczowego, piersi oraz innych narządów 
małych tj: tarczycy, jąder, tkanek miękkich, węzłów chłonnych, opisów zdjęć RTG, oraz dokonywania oceny 
badań mammograficznych w zakresie mammografii skryningowej i diagnostycznej 
 
 



3. Lek. Janusza  Kowal – Prywatny Gabinet lekarski ul. Tadeusza Kościuszki 2A 37-200 Przeworsk                                            

W zakresie: 
 -udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w oddziale neurologicznym i 
udarowym 
 
4. Lek. Eweliny Nycz prowadząca działalność leczniczą pn. „Medical Point Specjalistyczna Praktyka 

Lekarska Ewelina Nycz” 37-100 Sonina 409 B 

W zakresie: 
 -udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w oddziale neurologicznym i 
udarowym 
W pozostałych zakresach oferty nie wpłynęły. 
 
 
 
  Przeworsk dn. 18-05-2022 r.     Komisja Konkursowa 
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