Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Oddział w Łodzi
91-496 Łódź, ul. Nastrojowa 10
Tel./fax: 649-18-03
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
Nr postępowania: 1/2019/PFRON/SM3 data: 28 luty 2019 r.
dotyczy: rehabilitacji domowej dla osób chorych na stwardnienie rozsiane w ramach prowadzonego
projektu: „Sprawić Moc 3”
Przedmiotem zamówienia są indywidualne zajęcia dot. rehabilitacji w warunkach domowych
prowadzone dla 72 osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
po 40 dni zabiegowych na osobę. Zajęcia będą trwały średnio 1 godzinę. W zależności od
wskazań lekarskich (wymienionych w IPD) oraz stanu pacjenta, jego możliwości i potrzeb,
przepisane będą następujące zabiegi; masaż ręczny klasyczny, ćwiczenia bierne i czynno bierne, masaże stawu biodrowego, reedukcja chodu, ćwiczenia wzmacniające, masaże kończyn
dolnych i kończyn górnych, ćwiczenia równoważne, pionizacja, ćwiczenia rozluźniające,
udzielanie porad z zakresu dalszych ćwiczeń samodzielnych lub przy pomocy rodziny, udzielanie
informacji o istniejącym sprzęcie rehabilitacyjnym i pomocniczym, naukę prawidłowej
pielęgnacji leżącego. Zaproponowane ćwiczenia mają poprawić u osób chorych kondycję
fizyczną, stan funkcjonalny, a także zmniejszyć ryzyko chorób cywilizacyjnych wynikających z
niskiej aktywności ruchowej.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 1/2019/PFRON/SM3 data: 28
luty 2019 r. wybrano 16 ofert:
nazwisko i imię

L.P.

Województwo
łódzkie

1

Anna Strzelczyk

2

Karolina Szczepaniak

3

Martyna Balcerzak

4

Alicja Hornung

5

Michał Dębiec

6

Małgorzata Miarczyńska

7

Roma Dobra

8

Daniel Masłowski

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

wielkopolskie

łódzkie
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łódzkie

9

Izabela Mańko

10

Małgorzata Rusinowska

11

Robert Jarzyński

12

Patrycja Zielińska

13

Aleksandra Wasilewska

14

Arkadiusz Długołęcki

15

Marcin Berner

16

Dorota Muszyńska

łódzkie

łódzkie

Wielkopolskie, kujawskapomorskie
łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

UZASADNIENIE
Do dnia 15.03.2019 r. do godz. 16.00 wpłynęło 16 ofert, które zostały zweryfikowane pozytywnie pod
względem formalnym i merytorycznym. Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 26.03.2019 r.
przyznała punkty wg kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym nr 1/2019/PFRON/SM3
data: 28 luty 2019 r. i dokonała wyboru 15 oferentów, których oferty zostały zweryfikowane
pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, aby zagwarantować ciągłość realizowanej
usługi dla uczestników projektu.
Wybrane oferty zagwarantują:


większą dostępność usług,



systematyczność wsparcia dla osób z SM.

……………….………………………………….
(Data i podpis Zamawiającego)
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