Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Oddział w Łodzi
91-496 Łódź, ul. Nastrojowa 10
Tel./fax: 649-18-03
INFORMACJA O ZAKOOCZENIU POSTĘPOWANIA
Nr postępowania: 2a/2019/PFRON/SM3 data: 04 kwietnia 2019 r.

dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty na usługi asystentów osób ze stwardnieniem rozsianym
w ramach prowadzonego projektu: „Sprawid Moc 3”

Przedmiotem zamówienia było wsparcie asystenta jako formy pomocy skierowanej do najmniej
sprawnych osób chorych na SM, w większości poruszających się na wózkach, które, by
zachowad samodzielnośd na minimalnym poziomie muszą skorzystad z pomocy drugiej osoby.
Asystent w będzie „pomostem” pomiędzy chorym a otoczeniem. Pomoże pokonywad bariery
architektoniczne, dotrzed na miejsce wskazane przez chorego np. do urzędu w celu załatwienia
sprawy przez podopiecznego (bank, poczta, szpital, przychodnia lekarska). Będzie towarzyszem,
pomoże zrobid zakupy. W związku z różnorodnością objawów stwardnienia rozsianego w tym
także zaburzeo wzroku czy słuchu, asystent towarzysząc choremu w domu, w razie potrzeby
przeczyta książkę, gazetę, pomoże przy pracy na komputerze. Pomoc asystenta jest w
szczególności niezbędna samotnym osobom ze stwardnieniem rozsianym, które nie mają
wsparcia w najbliższych i same borykają się ze swoimi problemami. Pomoc asystenta będzie
świadczona dla 15 osób ze stwardnieniem rozsianym. Asystenci łącznie przepracują 6750
godzin.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 2a/2019/PFRON/SM3 data: 04
kwietnia 2019 r. wybrano 5 ofert:

L.P.

nazwisko i imię

Województwo
łódzkie

1

Wituła Dorota

2

Piekarski Marek

3

Kaniowska Małgorzata

4

Szrama Natalia

5

Kowal Piotr

łódzkie

łódzkie
łódzkie
łódzkie
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UZASADNIENIE
Do dnia 11.04.2019 r. do godz. 16.00 wpłynęło 5 ofert, które zostały zweryfikowane
pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu
12.04.2019

r.

przyznała

punkty

wg

kryterium

zawartym

w

zapytaniu

ofertowym

nr

2a/2019/PFRON/SM3 data: 04 kwietnia 2019 r. i dokonała wyboru 3 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.
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