
 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia  Rozsianego 

Oddział w Łodzi  

91-496 Łódź, ul. Nastrojowa 10 

                         

Protokół  
 

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi:  

indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczne  

w ramach projektu „Zaprogramowani na pomaganie 2” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

Nr postępowania: Nr postępowania: 4/2019/UE  data: 18.09.2019 r. 
 

I.   Zamawiający: 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Łódź 

 

II. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego rozeznania było świadczenie usług przez psychologa lub terapeutę  
w ramach następujących zadań: 
a) prowadzenie grup środowiskowego  wsparcia dla osób niesamodzielnych (10 grup po śr. 5 
godz.) i osób z otoczenia osób niesamodzielnych (10 grup po śr. 5 godz.) 
b) poradnictwo psychologiczne dla osób niesamodzielnych oraz osób z otoczenia osób 
niesamodzielnych (łącznie ok. 60 godz.)  

 c) warsztaty terapeutyczne – wyjazdowe - dla osób niesamodzielnych (łącznie 60 godz.) 

 
III. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: 

a) strona internetowa: www. lodz.ptsr.org.pl 

IV. Termin składania ofert: 25 września 2019 roku na adres: Polskie Towarzystwo Stwardnienia 

Rozsianego, Oddział w Łodzi ul. Nastrojowa 10, 91-496 Łódź lub mailowo na adres:  

lodz@ptsr.org.pl 

V. Do dnia 25.09.2019 r. otrzymano następujące oferty: 

L.P. nazwisko i imię adres oferenta Data wpływu 
oferty 

1 Małgorzata Ciołkowska Ul. Zbocze 41/7, Łódź 25.09.2019 r. 

2 Marta Pindral Ul Dąbrowy 20, Warszawa 25.09.2019 r. 

3 Magdalena Perzyńska Ul. Żubardzka 15 m.15, 91-022 Łódź 24.09.2019 r. 

4 Judyta Czerkiewicz Ul. Górska 18 m.2, Łódź 25.09.2019 r. 
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VI. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Spośród złożonych w terminie ofert, wszystkie oferty spełniają warunki formalne i merytoryczne 

udziału w postępowaniu. 

 

Wykaz ofert, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym  

i otrzymały punkty w zakresie podanych w zapytaniu kryteriów: 
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1 Małgorzata Ciołkowska 65,00 92,31 pkt. 
 

2 Marta Pindral 65,00 92,31 pkt. 
 

3 Magdalena Perzyńska 65,00 92,31 pkt. 
 

4 Judyta Czerkiewicz 60,00 100,00 pkt. 
 

 

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty: 
 
Zasady oceny kryterium „Cena” – 100% 

 

UZASADNIENIE 

Spośród 4 nadesłanych w terminie ofert wszystkie oferty zostały zweryfikowane pozytywnie 

pod względem formalnym i merytorycznym. Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 27.09.2019 r. 

dokonała wyboru 4 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 na terenie województwa łódzkiego, 

 systematyczność wsparcia dla osób z SM. 

Na tym protokół zakończono. 
 
 
 

 


