
 

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach w rodzaju zaopatrzenie w wyroby 

medyczne od 01 – 09 – 2022 r. - 31 – 12 – 2025 r. 

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 01.09.2022 r. do 31.12.2025 r. z niżej 

wymienionymi świadczeniodawcami w zakresie:  

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne 

wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie:  

1. FGJ.DG FALKOWSKI PAWEŁ, 03-291 WARSZAWA,   

UL. ŚW. WINCENTEGO 122/114; 

miejsce udzielania świadczeń: Warszawa ul. Ignacego Paderewskiego 3 lok. 4,  tel. 

696 884 024. 

2. MIDEO MARTA BOROWA, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA, UL. STEFANA 

OKRZEI 10/3U; 

miejsce udzielania  świadczeń: Ostrów Mazowiecka ul. Stefana Okrzei 10/3U,  

tel. 696 553 960. 

 

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 01.09.2022 r. do 31.12.2025 r. z niżej 

wymienionymi świadczeniodawcami w zakresie:  

zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki 

słuchu i optyki okularowej, obejmującej zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane 

seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie: 

1. FGJ.DG FALKOWSKI PAWEŁ, 03-291 WARSZAWA,  

UL. ŚW. WINCENTEGO 122/114; 

miejsce udzielania  świadczeń:  Warszawa ul. Ignacego Paderewskiego 3 lok. 4,  tel. 

696 884 024. 

2. MIDEO MARTA BOROWA, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA. UL. STEFANA 

OKRZEI 10/3U; 

miejsce udzielania  świadczeń: Ostrów Mazowiecka ul. Stefana Okrzei 10/3U,  

tel. 696 553 960. 

3. VMED SYLWIA VYŠATA, 05-500 NOWA WOLA, ul. MIODUNKI 5B/2; 

miejsce udzielania  świadczeń: Warszawa, ul. Puławska 410 A lok. 27, 

tel. 517 707 677 

 

 

 



 

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 01.09.2022 r. do 31.12.2025 r. z niżej 

wymienionym świadczeniodawcą w zakresie:  

zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane 

seryjnie: 

1. SŁUCH-TOM TOMASZ DOMOSŁAWSKI, 06-400 CIECHANÓW,  

UL. WYZWOLENIA 15/1 

miejsce udzielania  świadczeń: Czerwińsk nad Wisłą ul. Władysława Jagiełły 6,  

tel. 511 145 142. 

 

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 01.09.2022 r. do 31.12.2025 r. z niżej 

wymienionym świadczeniodawcą w zakresie:  

zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane 

seryjnie: 

 

1. MICHAŁ SZCZYPIŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "OPTA SUN", 04-088 

WARSZAWA, UL. MAJDAŃSKA 7. 

miejsce udzielania  świadczeń: Warszawa ul. Majdańska 7, tel. 22 612 00 03, 508 829 563. 

 

 

 

 

 


