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INFORMACJA O ZAKOOCZENIU POSTĘPOWANIA 
Nr postępowania: 7/2017/PFRON/KW data: 14.06.2017 r. 

 
dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie rehabilitacji w ośrodku dla osób 

chorych na stwardnienie rozsiane w ramach prowadzonego projektu: „Kompleksowe wsparcie dla 

chorych na SM” współfinansowanego ze środków PFRON 

 
Przedmiotem zamówienia są indywidualne zajęcia rehabilitacyjne w ośrodku prowadzone dla 
35 os. posiadających znaczny, umiarkowany lub lekki stopieo niepełnosprawności średnio po 30 
dni zabiegowych na osobę. Zajęcia będą trwały średnio 2,5 godziny. Różnorodne zajęcia będą 
dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości chorego. Zabiegi rehabilitacyjne 
wykonywane będą przez rehabilitantów po specjalistycznym szkoleniu z zakresu rehabilitacji 
osób chorych na SM.  
Wykaz zabiegów: 

- dwiczenia indywidualne 

- dwiczenia w odciążeniu 

- dwiczenia czynno-bierne 

- dwiczenia bierne 

- dwiczenia ogólnokondycyjne 

- masaż ręczny 

- pole magnetyczne 

- laseroterapia 

- masaż pneumatyczny 

- prądy interferencyjne lub elektrostymulacja   

- masaż aparatem Zimmer lub kriokomora 

- tor wodny lub system Tergumed line 

 
Postępowanie rehabilitacyjne ma za zadanie pomóc pacjentowi w taki sposób, aby jak najdłużej 
mógł zachowad swoje maksymalne możliwości. Zarówno rodzaj rehabilitacji, jak 
i czas jej rozpoczęcia oraz trwania nie są obojętne. Regularne zajęcia rehabilitacyjne umożliwią 
chorym utrzymywanie sprawności fizycznej na możliwie najlepszym poziomie.  
 
Wymagania niezbędne: 
Budynek w którym zostaną przeprowadzone zabiegi rehabilitacyjne musi się znajdowad na 
terenie województwa łódzkiego i musi byd też przystosowany do poruszania się osób na 
wózkach inwalidzkich. 

 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 7/2017/PFRON/KW data: 
14.06.2017 r.  wybrano 3 oferty: 
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L.p. Zleceniobiorca Adres 

1.  EVOMED Sp. z o.o.  
Ul. Dubois 27, 71-610 
Szczecin 

2.  FMC CENTRUM MEDYCZNE 
Ul. Piłsudskiego 9A, 90-368 
Łódź 

3.  CREATOR SP. Z O.O. 
Ul. Lotnicza 37, 54-154 
Wrocław 

 

UZASADNIENIE 

Do dnia 23.06.2017 r. do godz. 16.00 wpłynęły 3, które zostały zweryfikowane pozytywnie pod 
względem formalnym i merytorycznym. Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 30.06.2017 r. 
przyznała punkty wg kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym nr 7/2017/PFRON/KW data 
14.06.2017 r. i dokonała wyboru 3 oferentów, którzy otrzymali właściwą liczbę punktów oraz spełnili 
wymagania. 

 

 

 

         
 
 
 
 

      

 


