
 

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach w rodzaju zaopatrzenie w wyroby 

medyczne od 01 – 08 – 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 01.08.2022 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. MARTA WIATR - WIATR MEDICAL, 05-270 MARKI,  UL. KASZTANOWA 8; 

miejsce udzielania świadczeń: Marki ul. Kasztanowa 8,  tel. 664 940 078. 

2. PLUS MED AGNIESZKA PIĄTKOWSKA, 07-410 OSTROŁĘKA. UL. GEN. A. E. 

FIELDORFA "NILA" 7D/27; 

miejsce udzielania  świadczeń: Ostrołęka ul. Gen. Fieldorfa "NILA"  7D/27,  

tel. 882 807 360. 

3. KRZYMIŃSKI SZCZĘSNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 91-465 ŁÓDŹ, UL. ZGIERSKA 75/81/310; 

miejsce udzielania  świadczeń: Nowe Miasto Nad Pilicą ul. Tomaszowska 40,  

tel. 501 497 661 

 

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

zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 01.08.2022 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. MARTA WIATR - WIATR MEDICAL, 05-270 MARKI,  UL. KASZTANOWA 8; 

miejsce udzielania  świadczeń: Marki ul. Kasztanowa 8,  tel. 664 940 078. 

2. PLUS MED AGNIESZKA PIĄTKOWSKA, 07-410 OSTROŁĘKA. UL. GEN. A. E. 

FIELDORFA "NILA" 7D/27; 

miejsce udzielania  świadczeń: Ostrołęka ul. Gen. Fieldorfa "NILA" 7D/27,  

tel. 882 807 360. 

 

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

zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 01.08.2022 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. ABR WARSZAWSKIE APARATY SŁUCHOWE SP. Z O.O., 02-679 WARSZAWA,  

UL. MODZELEWSKIEGO 35/U3; 

miejsce udzielania  świadczeń: Warszawa ul. Modzelewskiego 35/U3, tel. 730 830 111. 

 

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

zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 01.08.2022 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. SALON OPTYCZNY MAGNUS DUDKIEWICZ, 06-500 MŁAWA, UL. ORDONA 25/2. 

miejsce udzielania  świadczeń: Mława ul. Ordona 25/2, tel. 512 556 700. 

 

 

 

 

 


