Informacja o zakończeniu postępowania
Nr postępowania: : 1/2022/PFRON/SM6 data: 05.04.2022 r.
na przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych
dla osób chorych na stwardnienie rozsiane w ramach prowadzonego projektu:
„Sprawić Moc 6”
Przedmiotem zamówienia są indywidualnie zajęcia rehabilitacyjne w warunkach domowych prowadzone dla
średnio 200 osób posiadających znaczny (a w wyjątkowych przypadkach) umiarkowany stopień
niepełnosprawności po średnio 50 godzin zabiegowych na osobę, którym aktualny stan zdrowia uniemożliwia
korzystanie z innych form rehabilitacji. Zajęcia będą trwały średnio 1 godzinę (z uwagi na stan zdrowia lub
konieczność wynikającą z pilnej potrzeby usprawnienia zajęcia mogą trwa 1,5 lub 2h). Zajęcia będą prowadzone
na terenie woj. łódzkiego, woj. kujawsko-pomorskiego, woj. wielkopolskiego, woj. zachodniopomorskiego.
Zabiegi rehabilitacyjne prowadzone będą dla osób, u których nastąpił rzut choroby (gwałtowne pogorszenie
stanu zdrowia) i które z tego powodu musiały przerwać inne formy rehabilitacji oraz dla osób od wielu lat
leżących lub poruszających się tylko za pomocą wózka
inwalidzkiego i wymagających pełnej pomocy i wsparcia. W zależności od wskazań lekarskich (wymienionych w
IPD) oraz stanu pacjenta, jego możliwości i potrzeb, przepisane będą następujące zabiegi; masaż ręczny
klasyczny, ćwiczenia bierne i czynno -bierne, masaże
stawu
biodrowego,
redukcja
chodu,
ćwiczenia
wzmacniające,
masaże
kończyn
dolnych
i kończyn górnych, ćwiczenia równoważne, pionizacja, ćwiczenia rozluźniające, udzielanie porad z zakresu
dalszych ćwiczeń samodzielnych lub przy pomocy rodziny, udzielanie informacji o istniejącym sprzęcie
rehabilitacyjnymi pomocniczym, naukę prawidłowej pielęgnacji leżącego. Zaproponowane ćwiczenia mają
poprawić u osób chorych kondycję fizyczną, stan funkcjonalny, a także zmniejszyć ryzyko chorób
cywilizacyjnych wynikających z niskiej aktywności ruchowej.

UZASADNIENIE
Do dnia 14.04.2022 r. do godz. 16.00 wpłynęło 28 ofert, wszystkie zostały zweryfikowane
pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym.
Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 21.04.2022 r. przyznała punkty wg kryterium
zawartym w zapytaniu ofertowym uzupełniającym nr 1/2022/PFRON/SM6 data: 05.04.2022 r
Komisja dokonała wyboru 28 oferentów:


Marcin Szczeciński,

 „Praktyka Fizjoterapeutyczna” Katarzyna Jerka,
 Bogusława Kapela,
 „FIZJO-PUNKT DOROTA MUSZYŃSKA”,
 „REHABILITACJA” Michał Olczak,
 Dorota Stachlewska,
 Małgorzata Miarczyńska,
 Tomasz Szwarc,
 „Praktyka fizjoterapeutyczna” Daniel Masłowski,
 Arkadiusz Długołęcki,
 „Gabinet Masażu i Fizjoterapii” Mateusz Grzyb,

 „Rehabilitacja i Odnowa Biologiczna” Małgorzata Malińska,
 Kinga Zawitkowska Fizjoterapia,
 Ewelina Ozga,
 Ewa Truchan,
 Iwona Gloc,
 Magdalena Krzeszowska,
 „FIZJO MSA” mgr fizjoterapii Mariola Stefańska-Adamczewska,
 Aleksandra Kostecka,


„Fizjoterapia, Pleciuchowo Handmade” Tomasz Bączkowski,



Patrycja Jonczyk,



Agnieszka Adamus,

 Anna Strzelczyk,
 „SZYMONED” Szymon Gierańczyk,
 Mikołaj Kowalczyk,
 Izabela Mańko,
 „Fizjogab” Gabriel Bednarski,


„Fizjoterapia urologiczna” Alicja Hornung,

których oferty zostały zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz
uzyskały najwięcej punktów, aby zagwarantować ciągłość realizowanej usługi dla uczestników
projektu.
Wybrana oferta zagwarantuje:


większą dostępność usług,



systematyczność wsparcia dla osób z SM.

Na tym protokół zakończono

