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INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA 
Nr postępowania: 3/2019/PFRON/SM3/RR  data: 28 luty 2019 r. 

 
dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie IPD dla osób  

ze stwardnieniem rozsianym w ramach prowadzonego projektu: „Sprawić Moc 3” 

 

Przedmiotem zamówienia było opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) przez 
lekarza, psychologa i rehabilitanta dla 85 osób ze stwardnieniem rozsianym z terenu woj. 
łódzkiego, 25 osób ze stwardnieniem rozsianym z terenu woj. zachodniopomorskiego,  
3 osoby ze stwardnieniem rozsianym z woj. kujawsko-pomorskiego i  7 osób ze stwardnieniem 
rozsianym z woj. wielkopolskiego w ramach realizowanego projektu: „Sprawić Moc 3” 
współfinansowanego ze środków PFRON.  IPD  ma na celu określenie poziomu kompetencji 
społecznych, preferencji, predyspozycji, mocnych i słabych stron oraz określenie strategii 

wsparcia w obszarach problematycznych. 
 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 3/2019/PFRON/SM3/RR  data: 
28 luty 2019 r. wybrano   oferty: 
 

L.p.        Imię i nazwisko 

   
 
      Specjalność  

 

 
 
Województwo 

1. Natalia Gurowska 
psycholog łódzkie 

2. Mariusz Szymański 
psycholog łódzkie 

3. Karolina Szczepaniak 
rehabilitant łódzkie 

4. Martyna Balcerzak 
rehabilitant łódzkie 

5. Alicja Hornung 
rehabilitant łódzkie 

6. Michał Dębiec 
rehabilitant łódzkie 

7. Małgorzata Miarczyńska 
rehabilitant łódzkie 

8. Izabela Szczakowska 
psycholog łódzkie 

9. Daniel  Masłowski 
rehabilitant łódzkie 

10. Paulina Sławińska 
psycholog łódzkie 
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11. Małgorzata Rusinowska 
rehabilitant łódzkie 

12. Robert Jarzyński 
rehabilitant łódzkie 

13. Patrycja Zielińska 
rehabilitant, 

psycholog 

wielkopolskie, 

kujawsko-pomorskie 

14. Aleksandra Wasilewska 
rehabilitant łódzkie 

15. Arkadiusz Długołęcki  
rehabilitant łódzkie 

16. 
Mateusz Jonakowski 

 

lekarz 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 

25.03.2019  r. przyznała punkty wg kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym nr 

3/2019/PFRON/SM3/RR  data: 28 luty 2019 r. i dokonała wyboru 16 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. 

 

 
 

         
 
 

     


