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Nr postępowania: 5/2020/PFRON/P  data: 08 maja 2020 r. 

 
dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie rehabilitacji w ośrodku dla osób ze 

stwardnieniem rozsianym w ramach prowadzonego projektu:  

„Rehabilitacja ruchowo – społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane” współfinansowanego ze 

środków PFRON 

 

 Przedmiotem zamówienia było świadczenie  usług rehabilitacyjnych realizowanych  
w przychodniach/ośrodkach rehabilitacyjnych wyposażonych w odpowiednią bazę zabiegową  
i sprzęt rehabilitacyjny dostosowany do stopnia niepełnosprawności dla średnio 15 osób ze 
stwardnieniem rozsianym( posiadających lekki, umiarkowany lub znaczny stopień 
niepełnosprawności) skierowanych przez Zamawiającego na podstawie dokumentacji 
medycznej stanu chorobowego pacjenta. Planujemy przeprowadzenie śr. 150 godzin 
zabiegowych na osobę/dla śr. 15 osób w terminie do 31.03.2021 r. W ramach jednego dnia 
zabiegowego każdy chory skorzysta z 3-5 różnych zabiegów rehabilitacyjnych. Liczba dni 
zabiegowych i rodzaj zabiegów  dla danej osoby uzależnione będą od indywidualnych potrzeb 
kierowanych pacjentów i uzgadniane pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Budynek 
w którym zostaną przeprowadzone zabiegi rehabilitacyjne musi się znajdować na terenie woj. 
łódzkiego i musi być też przystosowany do poruszania się dla osób na wózkach inwalidzkich.  

 
 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 5/2020/PFRON/SM4/RR  data: 
05 maj 2020 r., wybrano 2 oferty: 
 

L.p. Nazwa firmy Województwo 

1.  Kamień Milowy łódzkie 

2.  Creator łódzkie 

 
UZASADNIENIE 

 

Do dnia 22.05.2020 r. do godz. 16.00 wpłynęły 2 oferty, które zostały zweryfikowane 

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

29.05.2020 r. przyznała punkty wg kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym nr 5/2020/PFRON/P  

data: 08 maja 2020 r. i dokonała wyboru 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. 


