Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Oddział w Łodzi
90-349 Łódź, ul. ks. bpa W. Tymienieckiego 18
Tel./fax: 42 649-18-03
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
Nr postępowania: 1/2020/RR/P data: 08 maja 2020 r.
dotyczy: zamówienia na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji specjalistów
dla uczestników projektu:
„Rehabilitacja ruchowo – społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane” współfinansowanego ze
środków PFRON
Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie średnio po 20 godz. konsultacji różnych
specjalistów w zależności od wskazań wynikających z IPD oraz od aktualnego stanu zdrowia na
terenie woj. łódzkiego. Łącznie specjaliści przeprowadzą śr. 585 godzin konsultacji dla śr. 10
osób. Indywidualne wsparcie udzielane będzie przez różnych specjalistów, w tym m.in.
psychologa, logopedę, pielęgniarkę, prawnika, dietetyka i specjalistę ds. ulg i uprawnień.
Specjaliści będą dostarczać odpowiedniej wiedzy beneficjentowi, stymulować jego aktywność,
zadbają o skuteczną realizację IPD.

doświadczenie

Kryterium cena

Kryterium
doświadczenie

1

Joanna Sieroń

60,00

łódzkie

powyżej 5 lat

85,00

15 pkt.

2

Natalia Gurowska

60,00

łódzkie

3 lata

85,00

10 pkt.

95,00 pkt.

3

Dominika Pawlak

78,00

łódzkie

powyżej 5 lat

58,84

15pkt.

73,84 pkt.

4

Adrian Król

90,00

łódzkie

powyżej 5 lat

56,66

15 pkt.

71,66 pkt.

L.p.

Województwo
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Punkty
przyznane
łącznie

Imię i nazwisko

Cena
brutto za
wykonanie usług

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 1/2020/RR/P data: 08 maja
2020 r. wybrano 2 oferty:

100,00
pkt.
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UZASADNIENIE
Do dnia 22.05.2020 r. do godz. 16.00 wpłynęły 4 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 1/2020/RR/P data:
08 maja 2020 r. i dokonała wyboru 2 oferentów, których oferty zostały zweryfikowane pozytywnie pod
względem formalnym i merytorycznym oraz uzyskały najwięcej punktów, aby zagwarantować ciągłość
realizowanej usługi dla uczestników projektu.
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