Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Oddział w Łodzi
91-496 Łódź, ul. Nastrojowa 10
Tel./fax: 649-18-03
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
Nr postępowania: 5/2018/PFRON/KW data: 29 maj 2018 r.
dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty na wyłonienie asystentów osób chorych na SM
w ramach prowadzonego projektu: „Kompleksowe wsparcie dla chorych na SM”
współfinansowanego ze środków PFRON
Przedmiotem zamówienia było zakwaterowanie i wyżywienie dla śr. 30 osób z SM i 4 osób z
obsługi (instruktor, koordynator i 2 wolontariuszy), podczas dwóch wyjazdów 6-dniowych (5
noclegów) warsztatów usprawniających w ramach realizowanego projektu: „Kompleksowe
wsparcie dla chorych na SM” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
a) Zakwaterowanie i wyżywienie podczas 6-dniowych warsztatów (5 noclegów):
- Nocleg dla 34 osób (30 niepełnosprawnych i 4 osób z obsługi) - zapewnienie uczestnikom
zakwaterowania w pensjonacie/ośrodku wypoczynkowym dysponującym pokojami:
 15 pokoi 2 osobowych,
 4 pokoje 1 osobowe.
Wszystkie pokoje z łazienkami, telewizorem, czajnikiem bezprzewodowym, szklankami,
pościelą oraz ręcznikami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości pokoi
dwuosobowych na rzecz pokoi jednoosobowych (lub odwrotnie) w sytuacji, jeśli liczba kobiet w
stosunku do mężczyzn będzie niesymetryczna,
b) Całodzienne wyżywienie (tj. śniadanie, obiad, kolacja) podczas pobytu dla 34 osób.
Śniadania i kolacje w postaci szwedzkiego stołu z min. 2 potrawami na ciepło i napojami do
wyboru (woda, soki, kawa, herbata). Dwudaniowy obiad (zupa+drugie danie) z napojami
i deserem.
Prosimy o udokumentowanie powyższych warunków (menu przewidziane na czas pobytu).
c) lokalizacja ośrodka: województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie
- każdy pokój z łazienką, telewizorem, czajnikiem bezprzewodowym, szklankami, pościelą
i ręcznikami, stały dostęp do Internetu w całym obiekcie,
- bezpłatny parking dla autokarów na terenie ośrodka,
- umożliwienie przeprowadzenia kontroli projektu przez właściwe instytucje kontrolne.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 4/2018/PFRON/KW data: 21
maj 2018 r. wybrano 2 oferty:

L.p.

Nazwa firmy

1.

HOTEL „EUROPA”

2.

OW Champion
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UZASADNIENIE
Do dnia 07.06.2018 r. do godz. 16.00 wpłynęły 2 oferty, które zostały zweryfikowane pozytywnie pod
względem formalnym i merytorycznym. Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 07.06.2018 r.
przyznała punkty wg kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym nr 5/2018/PFRON/KW data: 29 maj
2018 r. i dokonała wyboru oferentów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów oraz spełnili
wymagania.
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