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: : 6/2022/PFRON/P5 data: 5 kwietnia 2022 r.
dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób
chorych na stwardnienie rozsiane w ramach prowadzonego projektu:
„Rehabilitacja ruchowo – społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane” współfinansowanego ze
środków PFRON
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie średnio 20 godzin konsultacji przez różnych
specjalistów w zależności od wskazań wynikających z IPD oraz od aktualnego stanu zdrowia. Łącznie
specjaliści przeprowadzą 900 godzin konsultacji dla średnio 45 osób. Indywidualne wsparcie udzielane
będzie przez różnych specjalistów, w tym m.in. psychologa, logopedę pielęgniarkę, prawnika,
dietetyka, psychiatrę, neurologa, internistę, specjalistę ds. uprawnień i ON. Specjaliści będą dostarczać
odpowiedniej wiedzy beneficjentowi, stymulować jego aktywność, zadbają o skuteczną realizację IPD.
UZASADNIENIE
Do dnia 13.04.2022 r. do godz. 16.00 wpłynęło 12 ofert, w tym 11 ofert, które zostały
zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz 1 oferta, która nie została
przyjęta, ponieważ przewyższyła stawkę zaplanowaną na ten cel w budżecie projektu. Komisja
ofertowa na posiedzeniu w dniu 28.04.2022 r. przyznała punkty wg kryterium zawartym w zapytaniu
ofertowym nr 6/2022/PFRON/P5 data: 5 kwietnia 2022 r. i dokonała wyboru 11 oferentów, których
oferty zostały zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz uzyskały
najwięcej punktów, aby zagwarantować ciągłość realizowanej usługi dla uczestników projektu.
Komisja dokonała wyboru następujących oferentów z największą ilością punktów.
1. Dorota Głowacka „Kancelaria Radcy Prawnego”
2. Małgorzata Zawadzka „Logopeda”
3. Wanda Bogusz
4. Justyna Piasecka
5. Magdalena Janiak „Kancelaria adwokacka’
6. Joanna Lewandowska
7. Aleksandra Zięba
8. Magdalena Perzyńska
9. Emilia Wilk „Gabinet usług psychologicznych i szkoleniowych”
10. „Ewa Fijałkowska”
11. Małgorzata Mazanowska
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Oferenci zostali wybrani w ilości

osób, aby zagwarantować ciągłość realizowanej usługi dla

uczestników projektu.
Wybrane oferty zagwarantują:
−

większą dostępność usług,

−

systematyczność wsparcia dla osób z SM.
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