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Informacja o zakończeniu postępowania
Nr postępowania: : 4a/2021/PFRON/SM5 data: 18.10.2021 r.
dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty na usługi asystenta dla osób chorych na stwardnienie
rozsiane w ramach prowadzonego projektu:
„Sprawić Moc 5” współfinansowanego ze środków PFRON
Przedmiotem zamówienia było wsparcie asystenta jako formy pomocy skierowanej do
najmniej sprawnych osób chorych na SM, w większości poruszających się na wózkach, które,
by zachować samodzielność na minimalnym poziomie muszą skorzystać z pomocy drugiej
osoby. Asystent w będzie „pomostem” pomiędzy chorym a otoczeniem. Pomoże pokonywać
bariery architektoniczne, dotrzeć na miejsce wskazane przez chorego np. do urzędu w celu
załatwienia sprawy przez podopiecznego (bank, poczta, szpital, przychodnia lekarska). Będzie
towarzyszem, pomoże zrobić zakupy. W związku z różnorodnością objawów stwardnienia
rozsianego w tym także zaburzeń wzroku czy słuchu, asystent towarzysząc choremu w domu,
w razie potrzeby przeczyta książkę, gazetę, pomoże przy pracy na komputerze. Pomoc
asystenta jest w szczególności niezbędna samotnym osobom ze stwardnieniem rozsianym,
które nie mają wsparcia w najbliższych i same borykają się ze swoimi problemami. Pomoc
asystenta będzie świadczona dla około 45 osób ze stwardnieniem rozsianym. Asystenci łącznie
przepracują 16 200 godzin.

UZASADNIENIE
Do dnia 25.10.2021 r. do godz. 16.00 wpłynęły 3 oferty, które zostały zweryfikowane
pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu
29.10.2021r.
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4a/2021/PFRON/SM5 data: 18.10.2021 r. Komisja dokonała wyboru 2 oferentów:
− Magdalena Kowalska
− Barbara Feliniak
których oferty zostały zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz
uzyskały najwięcej punktów, aby zagwarantować ciągłość realizowanej usługi dla uczestników
projektu.

Oferta: p. Nawrotek została odrzucona z powodu ceny, która przewyższa kwotę

przewidzianą w budżecie projektu.

Wybrana oferta zagwarantuje:


większą dostępność usług,



systematyczność wsparcia dla osób z SM.

Na tym protokół zakończono

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

