
Woskowice Małe dnia 7 kwietnia 2020 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT 

OGŁOSZONEGO W DNIU 27 marca 2020r. 

 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

 

1) pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, 

Opole ul. Głogowska 25b w Poradni Leczenia Uzależnień przez lekarza specjalistę  

w dziedzinie psychiatrii lub lekarza który posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie 

psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w zakresie: 

a) porad lub wizyt diagnostycznych, 

b)  porad lub wizyt lekarskich terapeutycznych kolejnych; 

2) pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, 

Opole ul. Głogowska 25b w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży przez 

lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza który posiada specjalizację II stopnia w 

dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w zakresie: 

a) porad lub wizyt diagnostycznych, 

b) porad lub wizyt lekarskich terapeutycznych kolejnych. 

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 6/2020 Dyrektora Ośrodka Leczenia Odwykowego 

w Woskowicach Małych z dnia 26.03.2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje,  

że w wyniku postępowania konkursowego wybrano następujące oferty:  

-  na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia  

i Współuzależnienia w Opolu, Opole ul. Głogowska 25b w Poradni Leczenia Uzależnień przez lekarza 

specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza który posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie 

psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w zakresie: 

a) porad lub wizyt diagnostycznych, 

b) porad lub wizyt lekarskich terapeutycznych kolejnych: 

1) Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Wolniak, Restarzew Cmentarny  (oferta nr 1) 

2) Marek Ambroż Frost,  Branice ( oferta nr 2 ) 

- na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia  

i Współuzależnienia w Opolu, Opole ul. Głogowska 25b w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci  

i Młodzieży przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza który posiada specjalizację II 

stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w zakresie: 

a) porad lub wizyt diagnostycznych, 

b) porad lub wizyt lekarskich terapeutycznych kolejnych 

1) Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Wolniak Restarzew ( oferta nr 1) 

2) Marek Ambroż Frost Branice ( oferta nr 2 ) 

 

Umowy zostaną zawarte na okres od 01 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.   

Zawarcie umów  nastąpi w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, 

Woskowice Małe ul. Pałacowa 15  46-100 Namysłów po  wcześniejszym indywidualnym ustaleniu  

terminu.  

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zamieszcza się na tablicy informacyjnej  

w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 

15, 46-100 Namysłów  oraz na stronie internetowej www.olowoskowice.pl oraz na stronie BIP. 

 

         

/-/ Anna Rohatyńska 

Przewodniczący Komisji 

 

 

http://www.olowoskowice.pl/

