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dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji 

specjalistów dla osób ze stwardnieniem  rozsianym w ramach prowadzonego projektu: „Sprawid 

Moc 3”  

 

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie średnio po 30 godz. konsultacji różnych 
specjalistów w zależności od wskazao wynikających z IPD oraz od aktualnego stanu zdrowia na 
terenie woj. łódzkiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. 
Łącznie specjaliści przeprowadzą 750 godzin konsultacji dla śr. 25 osób. Indywidualne wsparcie 
udzielane będzie przez różnych specjalistów, w tym m.in. psychologa, psychiatrę, logopedę, 
pielęgniarkę, prawnika, dietetyka. Specjaliści będą dostarczad odpowiedniej wiedzy 
beneficjentowi, stymulowad jego aktywnośd, zadbają o skuteczną realizację IPD.  
 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 2/2019/PFRON/SM3/RR  data: 
28 luty 2019 r. wybrano  9 ofert: 
 
 

L.p. Imię i nazwisko 
Specjalista Województwo 

1.  Izabela Szczakowska psycholog łódzkie 

2.  Patrycja Zielioska 
psycholog wielkopolskie, 

kujawsko-
pomorskie 

3.  Paulina Sławioska psycholog łódzkie 

4.  Mateusz Jonakowska lekarz łódzkie 

5.  Natalia Gurowska psycholog łódzkie 

6.  Mariusz Szymaoski psycholog łódzkie 

7.  Beata Kowalik 
pielęgniarka kujawsko-

pomorskie 

8.  Agnieszka Belica pielęgniarka łódzkie 

9.  Izabela Mikołajczyk pielęgniarka łódzkie 
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UZASADNIENIE 

 

Do dnia 15.03.2019 r. do godz. 16.00 wpłynęło 9 ofert, które zostały zweryfikowane 

pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 

28.03.2019 r. przyznała punkty wg kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym nr 

2/2019/PFRON/SM3/RR  data: 28 luty 2019 r. i dokonała wyboru oferentów, których oferty zostały 

zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, aby zagwarantowad ciągłośd 

realizowanej usługi dla uczestników projektu.  

Wybrane oferty zagwarantują: 

 większą dostępnośd usług, 

 systematycznośd wsparcia dla osób z SM. 

 

         
 
 

     


