
Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o zawarcie umów w rodzaju 

zaopatrzenie w wyroby medyczne za okres od 01 – 01 – 2018 r.- 31 – 12 – 2020 r. 

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju 

zaopatrzenie w wyroby medyczne za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. niżej wymienionych 

świadczeniodawców w zakresie:  

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane 

na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie;  

1. M&J CORPORATION;  42 – 677 SZAŁSZA UL. WIEJSKA 4;  

miejsce udzielana świadczeń: Warszawa ul. Laurowa 39/03 tel. 32 270 06 86 

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju 

zaopatrzenie w wyroby medyczne za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. niżej wymienionych 

świadczeniodawców 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. ,,SYLWIFON" APARATY SŁUCHOWE - SYLWIA GAJDA;  26-800 BIAŁOBRZEGI      

UL. RZEMIEŚLNICZA 37/54;  

miejsce udzielana świadczeń: Białobrzegi ul. Rzemieślnicza 37/54  tel. 606 627 393 

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju 

zaopatrzenie w wyroby medyczne za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. niżej wymienionych 

świadczeniodawców w zakresie:  

zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne 

produkowane seryjnie:  

1. SALON OPTYCZNY OMEGA DOROTA PYSZKIEWICZ, 04-401 WARSZAWA                      

AL. GEN. ANTONIEGO CHRUŚCIELA 22;   

miejsce udzielania świadczeń: Warszawa ul. Pociskowa 4/lok 1.10 tel. 606 732 986 

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju 

zaopatrzenie w wyroby medyczne za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. niżej wymienionych 

świadczeniodawców w zakresie:  

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

seryjnie: 

1. CENTRUM MEDYCZNE POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH SP Z O. O.; 03-741 

WARSZAWA UL. BIAŁOSTOCKA 4; miejsce udzielania świadczeń: Warszawa                            

ul. Radzymińska 101/103  tel. 22 618 05 82 

 


