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Odpowiadając na pismo znak: OR8031.2.2017 z dnia 5 września 2017 roku w sprawie
postępowania

konkursowego w zakresie

fizjoterapii

ambulatoryjnej

na terenie Gminy

Trzebiechów informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 roku zostało ogłoszone postępowanie
konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres
od l października 2017 roku do 30 września 2022 roku w rodzaju rehabilitacja lecznicza,
w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej na obszarze gmin: Sulechów, Bojadła i Trzebiechów.
Na ogłoszone postępowanie wpłynęły 4 oferty, które zostały złożone przez następujące
podmioty lecznicze:
1. Elżbieta Cipora Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"VitisMed"

Fizjoterapia

Zdrowie i Uroda w Trzebiechowie;
2. Stowarzyszenie "Otwarte Serca" w Sulechowie;
3. Centrum Medyczne Dormed Piotrowska Dorota w Sulechowie;
4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie.
Ogłoszenie określało wartość zamówienia na kwotę nie wyższą niż 138 966,00 zł na okres
rozliczeniowy od l października do 31 grudnia 2017 roku oraz maksymalna liczbę umów, które
zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: na 3 umowy o udzielanie świadczeń.
W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 31 sierpnia 2017 roku konkursu ofert nr 04-14000146/REHy05/l/05.1310.208.02/01 na terenie gmin Sulechów, Bojadła i Trzebiechów
świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej będą realizowane od l
października 2017 roku przez następujących świadczeniodawców:
1. Centrum Medyczne Dormed Piotrowska Dorota w Sulechowie;
2, Samodzielny Publiczny Zakład Opiekł Zdrowotnej w suiechowie.
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•W postępowaniu zostały wybrane podmioty, które posiadają wystarczający potencjał
i spełniają wymagania jakościowe, w celu właściwej realizacji umowy w zakresie fizjoterapii
ambulatoryjnej.
Jednocześnie informuje, że konkurs ofert jest trybem konkurencyjnym i nie stanowi
gwarancji przedłużenia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla dotychczasowych
świadcżeniodawców. Do zawarcia umowy komisja konkursowa wybiera oferty w kolejności
zgodnej 2 uzyskaną pozycją w rankingu końcowym, aż do wyczerpania łącznej wartości
aamówienia, określonej w ogłoszeniu danego postępowania konkursowego.
Ponadto pragnę poinformować, iż po zakończeniu postępowań konkursowych oraz po
upływie terminów odwoławczych ponownie przeprowadzona zostanie analiza dostępności
do omawiad3'ch świadczeń na terenie województwa lubuskiego, z uwzględnieniem obszarów
poszczególnych gmin.
Po jej zakończeniu i uwzględnieniu środków określonych w planie finansowym LOW
NFZ zostanie podjęta ostateczna decyzja dotycząca przeprowadzenia uzupełniających
postępowań konkursowych-
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