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KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU 

na realizację miejskiego programu polityki zdrowotnej w Kaliszu „ Programu polityki 

zdrowotnej- wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2023-2024”. 

 

 

Na podstawie zarządzenia nr 192/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2023r.  

w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora w Kaliszu „Programu polityki zdrowotnej- wczesnego 

wykrywania raka jelita grubego 2023-2024” realizatorem miejskiego programu polityki zdrowotnej 

zostało:   

Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Lisiecki, Rybarczyk  

Spółka Jawna ul. Boczna 1, 62-800 Kalisz 

. Łączna wartość udzielonego zamówienia wynosi 93.000,00 zł (słownie złotych:  dziewięćdziesiąt 

trzy tysiące złotych) brutto w tym 3000 zł akcja informacyjno- edukacyjna. Podział na poszczególne 

lata:  

- 2023r.:  

a) 178 badań kału na krew utajoną za cenę jednostkową 20 zł – łącznie wartość badań wynosi 

3.560 zł (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych) brutto;  

b) 65 konsultacji lekarza gastroenterologa za cenę jednostkową 100 zł – łącznie wartość badań 

wynosi 6.500 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) brutto ; 

c) 65 badań kolonoskopowych za cenę jednostkową 530zł – łącznie wartość badań wynosi 

34.450 (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) brutto;  

d) Akcja informacyjno-edukacyjna: 1.990 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt 

złotych) brutto;   

Łącznie kwota wynosi 46 500 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych) brutto. 

 

 - 2024r.:  

a) 227 badań kału na krew utajoną za cenę jednostkową 20 zł – łącznie wartość badań wynosi 

4.540 zł (słownie: cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych) brutto;  

b) 65 konsultacji lekarza gastroenterologa za cenę jednostkową 100 zł – łącznie wartość badań 

wynosi 6.500 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) brutto ; 

c) 65 badań kolonoskopowych za cenę jednostkową 530zł – łącznie wartość badań wynosi 

34.450 (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) brutto;   

d) Akcja informacyjno-edukacyjna: 1.010 zł (słownie: jeden tysiąc dziesięć złotych) brutto;   

Łącznie kwota wynosi 46 500 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych) brutto. 
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