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Parczew, 15.12.2017 r. 
  
 
 
 
Oznaczanie sprawy: SP ZOZ.IX.ZP-1133/15/2017  

Dotyczy: ogłoszenia o konkursie ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na 

świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni 

Specjalistycznych  

 
Modyfikacja Ogłoszenia o konkursie ofert 

  
          W związku z modyfikacją treści ogłoszenia o konkursie ofert, Udzielający Zamówienia 
SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian w:  
 

• Poradni Zdrowia Psychicznego i Odwykowej 

• Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu 
 

                 Poradnia Zdrowia Psychicznego i Odwykowa 
 
W postępowaniu było: 
 

IV. PUNKTY:  

1. „Punkt” stanowi jednostkę rozliczeniową przyjętą do określenia wartości świadczenia 
opieki zdrowotnej w określonym zakresie w ramach umowy w rodzaju ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej.  

2. Wartość punktu ustalona dla niniejszego postępowania wynosi maksymalnie 50% od 1 
zł, czyli 50 gr.  

 
 
Dnia 15.12.2017r. Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmiany w „Materiały 
informacyjne Poradnia Zdrowia Psychicznego i Odwykowa” w rozdziale IV ust. 2 
poprzez zmianę ust. 2. 
 

IV. PUNKTY:  

1.„Punkt” stanowi jednostkę rozliczeniową przyjętą do określenia wartości świadczenia 
opieki zdrowotnej w określonym zakresie w ramach umowy w rodzaju ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej.  
 

2. Wartość punktu ustalona dla niniejszego postępowania wynosi maksymalnie  …….% 
od 7,85 zł  czyli …... zł.  
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Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu 
 

W postępowaniu było: 
 

IV. PUNKTY:  

1. „Punkt” stanowi jednostkę rozliczeniową przyjętą do określenia wartości świadczenia 
opieki zdrowotnej w określonym zakresie w ramach umowy w rodzaju ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej.  

2. Wartość punktu ustalona dla niniejszego postępowania wynosi maksymalnie 50% 
od 1 zł, czyli 50 gr.  

 
 
Dnia 15.12.2017r. Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmiany w „Materiały 
informacyjne” Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu w 
rozdziale IV ust. 2 poprzez zmianę ust. 2. 
 

IV. PUNKTY:  

1.„Punkt” stanowi jednostkę rozliczeniową przyjętą do określenia wartości świadczenia 
opieki zdrowotnej w określonym zakresie w ramach umowy w rodzaju ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej.  
 

2.Wartość punktu ustalona dla niniejszego postępowania wynosi maksymalnie  …….% od 
7,90 zł  czyli …... zł.  
 
 
 
 

 
              Podpisał: 
         

                    DYREKTOR 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 
        w Parczewie 

mgr Janusz Hordejuk 
 
 
 
 
 
 


