
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9,  85-094 Bydgoszcz,  tel. 52/ 585 48 81, fax: 52/ 585 40 00,  www.jurasza.pl 

postępowanie nr 7/FDS/2014                                                                                          Bydgoszcz, dnia 26.06.2014 r. 
 
 
 

           

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
 

 Zakres nr 1 – badania cytogenetyczne i cytogenetyczno-molekularne określone w 
pakietach w załączniku nr 2a do niniejszych warunków, stanowiący formularz 
cenowy, 

 Zakres nr 2 – zabezpieczanie materiału genetycznego do dalszych badań, określone 
w pakietach w załączniku 2b do niniejszych warunków, stanowiący formularz cenowy, 

 Zakres nr 3 – badania genetyczne w kierunku wzmożonej podatności na nowotwory 
dziedziczne określone w pakietach w załączniku nr 2c do niniejszych warunków, 
stanowiący formularz cenowy, 

 Zakres nr 4 – badania genetyczne molekularne określone w pakietach 
w załączniku nr 2d do niniejszych warunków, stanowiący formularz cenowy, 

 Zakres nr 5 – badania laboratoryjne określone w pakietach w załączniku nr 2e 
do niniejszych warunków, stanowiący formularz cenowy, 

 Zakres nr 6 – badania w kierunku antygenów płytek krwi i granulocytarnych 
określone w pakietach w załączniku nr 2f do niniejszych warunków, stanowiący 
formularz cenowy, 

 Zakres nr 7 – badania autoimmunologiczne małopłytkowości i granulocytopenii 
pierwotnej i wtórnej określone w pakietach w załączniku nr 2g do niniejszych 
warunków, stanowiący formularz cenowy. 
 

Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia postępowania w trybie konkursu ofert  
w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w wyniku konkursu 
zostały przyjęte oferty: 
 

 

Zakres nr 1 – badania cytogenetyczne i cytogenetyczno-molekularne 

Pakiet nr 1   Centrum Diagnostyczno-Medyczne 

„Lipowa” Sp. z o.o. 

   Ul. Lipowa 8/3, 85-062 Bydgoszcz 

 

Zakres nr 2 – zabezpieczanie materiału genetycznego do dalszych badań 

Pakiet nr 1   Centrum Diagnostyczno-Medyczne 

„Lipowa” Sp. z o.o. 

   Ul. Lipowa 8/3, 85-062 Bydgoszcz 

 

http://www.jurasza.pl/
http://www.jurasza.pl/


 

Zakres nr 3 – badania genetyczne w kierunku wzmożonej podatności na nowotwory dziedziczne 

Pakiet nr 1   Centrum Diagnostyczno-Medyczne 

„Lipowa” Sp. z o.o. 

   Ul. Lipowa 8/3, 85-062 Bydgoszcz 

 
 
Zakres nr 5 – badania laboratoryjne 
 

Pakiet nr 1  Synevo Sp. z o.o. 
   ul. Gdecka 3b 
   04-137 Warszawa 
 
Pakiet nr 2  Centrum Onkologii 
   Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 

Oddział w Krakowie 
ul. Garncarska 11 
31-115 Kraków 
 
 

Zakres 6 – badania w kierunku antygenów płytek krwi i granulocytarnych – zakres unieważniony 
 
Zakres nr 7 – badania autoimmunologiczne małopłytkowości i granulocytopenii pierwotnej i wtórnej 
– zakres unieważniony 
 
 
 
UWAGA: 

 
Ze względu na wezwanie oferentów do uzupełnienia braków formalnych  
w Zakresie nr 4 – badania genetyczne molekularne rozstrzygniecie nastąpi do dnia 
30.06.2014 r. do godz. 15.00. 
 


