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INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA 
Nr postępowania: 4/2021/PFRON/AKT  data: 23.04.2021 r. 

 
dotyczy: zamówienia na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji specjalistów 

 „niezależnego życia” dla uczestników projektu: 

„Aktywny w pracy – aktywny w życiu” współfinansowanego ze środków PFRON 

 

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie średnio po 15 godz. konsultacji różnych 

specjalistów w zależności od wskazań wynikających z IPD oraz od aktualnego stanu zdrowia na terenie 

woj. łódzkiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Łącznie specjaliści 

przeprowadzą 675 godzin konsultacji dla śr. 45 osób. Indywidualne wsparcie udzielane będzie przez 

różnych specjalistów, w tym m.in. psychologa, psychiatrę, logopedę, pielęgniarkę, prawnika, dietetyka. 

Specjaliści będą dostarczać odpowiedniej wiedzy beneficjentowi, stymulować jego aktywność, zadbają 

o skuteczną realizację IPD.  

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 4/2021/PFRON/AKT data: 

23.04.2021 r. wybrano  oferty: 

1.Magdalena Perzyńska – doradca zawodowy 

2. Mów Logopedia Elżbieta Strzelecka – logopeda 

3. Agnieszka Kozdrój – pracownik socjalny 

4. Kancelaria Radcy prawnego Dorota Głowacka – prawnik 

5. Aneta Jackowska - prawnik 

6. Kancelaria adwokacka Magdalena Janiak - prawnik 

7. Magdalena Perzyńska – psycholog 

8. Joanna Sieroń – psycholog 

9. Beata Czyżo-Filip – rehabilitant 

10. Dagmara Teske - rehabilitant 

UZASADNIENIE 

Do dnia 30.04.2021 r. do godz. 16.00 wpłynęło 18 ofert. 17 ofert zostało zweryfikowane 

pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. 1 oferta została odrzucona ze względów 

formalnych, ponieważ zgodnie z punktem 7 Zapytania Ofertowego nr 4/2021/PFRON/AKT z dnia 

23.04.2021 r., oferta powinna dotyczyć jedynie osób fizycznych, świadczących usługi na podstawie 

umowy zlecenie oraz osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, wykonujących osobiście 

zadania w ramach prowadzonego projektu. Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 17.05.2021r. 

przyznała punkty wg kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym nr 4/2021/PFRON/AKT  data: 

23.04.2021 r. i dokonała wyboru 10 ofert, które zostały zweryfikowane pozytywnie pod względem 

formalnym i merytorycznym oraz uzyskały najwięcej punktów, aby zagwarantować ciągłość 

realizowanej usługi dla uczestników projektu. 

  

 


