
       
       Zarządzenie Nr 192/2023 

   Prezydenta Miasta Kalisza
       z dnia 22 marca 2023 r.  
                                                        

w  sprawie  przyjęcia  oferty  i  wyboru  realizatora w  Kaliszu  „Programu  polityki
zdrowotnej- wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2023-2024”.

Na podstawie art. 48 ust. 1,4 i 5 oraz art. 48a ust.11 i art.48b ust. 1,2,3,4 i 6 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2022r. poz. 2561 z późn.zm.) w związku z zarządzeniem Nr 134/2023 Prezydenta
Miasta  Kalisza z dnia 28 lutego 2023r.  w sprawie ustalenia  treści  ogłoszenia  oraz wzoru
oferty na realizację w Kaliszu „ Programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania raka
jelita  grubego  2023-2024”  oraz  powołania  Komisji  Konkursowej  do  opiniowania  ofert
złożonych w konkursie, zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje  się ofertę  i  dokonuje się wyboru realizatora  „Programu polityki  zdrowotnej-
wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2023-2024” wraz z podziałem badań i środków
na realizację programu ze wskazaniem kosztów udzielenia świadczenia zdrowotnego dla
jednego pacjenta złożoną przez: 

Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Lisiecki, Rybarczyk Spółka
Jawna ul. Boczna 1, 62-800 Kalisz

2. 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;   
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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.

    § 2

1. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się właściwemu merytorycznie
Wiceprezydentowi Miasta Kalisza. 

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych 
i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza. 

  § 3

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

    § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
      /…/

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza
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