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INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA 
                                       Nr postępowania: 2b/2019/PFRON/AK data: 15.11.2019 r.  
 

dotyczy: na indywidualne zajęcia usprawniające ruchowo i społecznie  

dla osób ze stwardnieniem rozsianym w ramach prowadzonego projektu:  

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

I. Przedmiotem zamówienia były indywidualne zajęcia usprawniające ruchowo i społecznie dla 

osób ze stwardnieniem rozsianym (SM) świadczone na terenie woj. łódzkiego,   

w ramach realizowanego projektu: „Aktywny w pracy – aktywny w życiu” 

współfinansowanego ze środków PFRON.   

II. Przedmiot zamówienia obejmował świadczenie zajęć usprawniających ruchowo i społecznie, 

polegających na realizacji  indywidualnych usług fizjoterapeutycznych (np. masaże, ćwiczenia 

bierne, czynne) dla średnio 6 osób chorych na stwardnienie rozsiane, skierowanych przez 

Zamawiającego na podstawie dokumentacji medycznej stanu chorobowego pacjenta. 

Planujemy przeprowadzenie 100 godzin zajęć na osobę w terminie do 31.03.2020 r. Liczba 

godzin usług dla danej osoby uzależniona będzie od indywidualnych potrzeb kierowanych 

pacjentów i uzgadniana pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.  

III.  Przedmiot zamówienia świadczony będzie w domu chorego. 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr : 2b/2019/PFRON/AK data: 
15.11.2019 r. wybrano  ofertę: 
 
 
 

L.P. nazwisko i imię specjalność Województwo adres siedziby Data wpływu 
oferty 

1 Marcin Berner fizjoterapeuta 

 

łódzkie 

 

ul. Wyspiańskiego 26 

94-028 Łódź  
2019-11-18 
godz. 10.00 
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UZASADNIENIE 

 

Do dnia 22.11.2019 r. do godz. 16.00 wpłynęła 1 oferta, która została zweryfikowana pozytywnie pod 
względem formalnym i merytorycznym. Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 25.11.2019 r. 
przyznała punkty wg kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym nr 2b/2019/PFRON/AK data: 
15.11.2019 r. i dokonała wyboru 1 oferenta, którego oferta została  zweryfikowana pozytywnie pod 
względem formalnym i merytorycznym oraz uzyskała najwięcej punktów, aby zagwarantować ciągłość 
realizowanej usługi dla uczestników projektu.  

Wybrane oferty zagwarantują: 

 większą dostępność usług, 

 systematyczność wsparcia dla osób z SM. 

     

 


