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Nowe Warpno, dnia 14.02.2011 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy wyboru oferty na realizatora profilaktycznego programu zdrowotnego mammograficznego
na rzecz mieszkanek Gminy Nowe Warpno ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej strony
Gminy Nowe Warpno w dniu 27.01.2011 roku.
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 010/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Burmistrza
Gminy Nowe Warpno na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 35, art. 35a ustawy z
dnia 30 sierpnia1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn.zm.) ,
art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na
świadczenia zdrowotne ( Dz.U. Nr 98, poz. 592),
dokonała wyboru ofert na realizatora profilaktycznego programu zdrowotnego mammograficznego
na rzecz mieszkanek Gminy Nowe Warpno w ramach przyjętego Uchwałą Nr XLIV/236/2010
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie realizacji przez Gminę
Nowe Warpno programu zdrowotnego w latach 2010-2015..
W dniu 14 lutego 2011 roku komisja konkursowa stwierdziła, że
I.

Została złożona 1 oferta przez podmiot:

1. „Medika” Usługi Medyczne Sp. z o.o.
ul. Kuźnicka 1
72-10 Police
II. Wybrana została oferta podmiotu „Medika” Usługi Medyczne Sp.z o.o.
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki określone w ogłoszeniu o konkursie ofert
Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po zawiadomieniu oferenta.
Dziękujemy za udział w przetargu oraz zaangażowanie czasu i środków w przygotowanie oferty, oraz
zapraszamy do brania udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Urząd Gminy w
Nowym Warpnie.
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