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Informacja o zakończeniu postępowania 
Nr postępowania: :  5/2021/PFRON/SM5  data: 07.06.2021 r. 

dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty na zakwaterowanie z wyżywieniem i wynajem sali na 
zajęcia podczas  warsztatu wyjazdowego niezależnego życia  dla osób ze stwardnieniem rozsianym 

w ramach prowadzonego projektu:  
„Sprawić Moc 5” 

 
Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia było zakwaterowanie z wyżywieniem i wynajem sali na zajęcia 
dla śr. 25 osób z SM i 13 osób z obsługi (koordynator, 2 prowadzących i 10 wolontariuszy), 
podczas 6-dniowych (5 noclegów) warsztatów niezależnego życia  w ramach realizowanego 
projektu: „Sprawić Moc 5” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
a) Zakwaterowanie i wyżywienie podczas 6-dniowych warsztatów (5 noclegów):  

-  Nocleg dla śr. 38 osób (25 niepełnosprawnych i 13 osób z obsługi) - zapewnienie 
uczestnikom zakwaterowania w pensjonacie/ośrodku wypoczynkowym dysponującym 
pokojami:  

• 5 pokoi 1-osobowych 

• 15 pokoi 2-osobowych  

• 1 pokój 3-osobowy  

Wszystkie pokoje z łazienkami, telewizorem, czajnikiem bezprzewodowym, szklankami, 
pościelą oraz ręcznikami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości pokoi 
dwuosobowych na rzecz pokoi trzyosobowych w mniejszej ilości (lub odwrotnie) w sytuacji, 
jeśli liczba kobiet w stosunku do mężczyzn będzie niesymetryczna,  
b) Całodzienne wyżywienie (tj. śniadanie, obiad, kolacja) podczas pobytu dla śr. 38 osób. 
Śniadania i kolacje w postaci szwedzkiego stołu z min. 2 potrawami na ciepło i napojami do 
wyboru (woda, soki, kawa, herbata). Dwudaniowy obiad (zupa + drugie danie) z napojami 
 i deserem.  

c) Wynajem sali na zajęcia z psychologiem i terapeutą relaksacyjnym 

Prosimy o udokumentowanie powyższych warunków (menu przewidziane na czas pobytu). 
d) lokalizacja ośrodka: woj. zachodniopomorskie 

- każdy pokój z łazienką, telewizorem, czajnikiem bezprzewodowym, szklankami, pościelą  
i ręcznikami, stały dostęp do Internetu w całym obiekcie,  

- sala do przeprowadzenia warsztatów niezależnego życia (35 godzin), 

- bezpłatny parking dla autokarów na terenie ośrodka,  

- umożliwienie przeprowadzenia kontroli projektu przez właściwe instytucje kontrolne.  
 

UZASADNIENIE 

Do dnia 14.06.2021 r. do godz. 16.00 wpłynęła 1 oferta,  która została zweryfikowana pozytywnie 
pod względem formalnym i merytorycznym. Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 15.06.2021 r. 
przyznała punkty wg kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym nr 5/2021/PFRON/SM5  data: 07 
czerwiec 2021 r. i dokonała wyboru oferenta: LDM Sp. Cywilna aby zagwarantować ciągłość 
realizowanej usługi dla uczestników projektu 

Wybrane oferty zagwarantują: 

− większą dostępność usług, 

− systematyczność wsparcia dla osób z SM. 

Na tym protokół zakończono. 


