
 

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach w rodzaju zaopatrzenie w wyroby 

medyczne od 01 – 10 – 2021 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 01.10.2021 r. do 31.12.2025 r. z niżej 

wymienionym świadczeniodawcą w zakresie:  

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne 

wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie;  

1. REHA-MAX SEBASTIAN PIWOWARSKI, 20-819 LUBLIN,  UL. ZIELONE 

WZGÓRZE 4/52; 

 miejsce udzielania świadczeń: Warszawa ul. Puławska 324, tel. 797 770 336. 

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

zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 01.10.2021 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. MEDI-ALL MARTYNA SOBECKA, 09-400 PŁOCK,  UL. WYSZOGRODZKA 9/1; 

 miejsce udzielania świadczeń: Płock ul. Wyszogrodzka 9/1, tel. 508 334 138. 

2. REHA-MAX SEBASTIAN PIWOWARSKI, 20-819 LUBLIN,  UL. ZIELONE 

WZGÓRZE 4/52; 

 miejsce udzielania świadczeń: Warszawa ul. Puławska 324, tel. 797 770 336. 

3. CHŁONNE24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 02-495 

WARSZAWA, TRAKTORZYSTÓW 28D; 

miejsce udzielania świadczeń: Warszawa ul. Traktorzystów 28D, tel. 22 378 44 00. 

4. PIOTR PISKORZ, 05-230 KOBYŁKA, UL. ZAŁUSKIEGO 86; 

miejsce udzielania świadczeń: Wołomin ul. Armii Krajowej 64/13, tel. 22 499 80 70. 

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

zaopatrzenie w wyroby medyczne za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2025 r. niżej wymienionym 

świadczeniodawcą w zakresie:  

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

seryjnie:  

1. OPTYK SOCZEWKA GRAŻYNA SZCZĘSNA, 01-485 WARSZAWA,  

UL. RADIOWA 9/22 B 
 

              miejsce udzielania świadczeń: Warszawa ul. Romera 4, tel. 787 813 394. 

 



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

zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 01.10.2021 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. MAGFONICA MAGDALENA MAŁACHOWSKA-SIWEK, 09-400 PŁOCK,  

UL. NOWY RYNEK 20/8 

             miejsce udzielania świadczeń: Płock ul. Nowy Rynek 20/8, tel. 24 231 10 10. 


