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    Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 

Informacja o zakończeniu postępowania z dnia: 06.05.2020 r.  

do zapytania ofertowego: nr 2/KDF-ON/PFRON/2020  

dotyczy: indywidualnych usług asystenta osoby niepełnosprawnej skierowane dla osób 

długotrwale niepełnosprawnych, przewlekle chorych na SM lub inne schorzenie 

dla uczestników projektu: Krok do formy ON współfinansowanego ze środków PFRON 

 

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie średnio po 288 godz. jednego beneficjenta 

usług społecznych przez asystentów mających na celu: nabywanie/rozwijanie 

i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, umiejętność 

i likwidację barier dotyczących korzystania z pomocy innych, poczucie większej 

samodzielności w życiu z SM i innymi chorobami, naukę samoobsługi w czynnościach dnia 

codziennego, doinformowanie i pośredni kontakt z PTSR i z instytucjami pomocowymi, 

możliwość pozostania w kręgu dotychczasowych zainteresowań, hobby, odciążenie opiekuna 

chorej osoby, najczęściej członka rodziny, motywowanie do wychodzenia (wywożenia) 

z domowego zamknięcia, wyjścia/wspólne/z domu, spacery, uczestnictwo w spotkaniach jako 

najbardziej oczekiwany efekt wsparcia na terenie woj. mazowieckiego, 

zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, pomorskiego, lubelskiego, 

podkarpackiego, śląskiego, wielkopolskiego. Łącznie specjaliści przeprowadzą 23040 godzin 

zajęć fizjoterapeutycznych dla średnio 80 beneficjentów, zakwalifikowanych przez 

zamawiającego na podstawie dokumentacji medycznej stanu chorobowego beneficjanta. 

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 2/KDF-ON/PFRON/2020 

data: 06.05.2020 r. wybrano 6 ofert: 

Lp. Imię i nazwisko/firma Specjalista Województwo 

1. Barbara Biedrzycka Asystent Mazowieckie 

2. Agnieszka Kądziorska Asystent Wielkopolskie 

3. Krzysztof Sikora Asystent Lubelskie 

4. Ewa Świerczyńska Asystent Mazowieckie 

5. Maria Kropidłowska Asystent Wielkopolskie 

6. Małgorzata Ewa Nowicka Asystent Lubelskie 

 

UZASADNIENIE 

Do dnia 30.04.2020 r. do godz. 14.00 wpłynęło 9 ofert, które zostały zweryfikowane 

pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Komisja ofertowa na posiedzeniu 

w dniu 06.05.2020 r. przyznała punkty wg kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym 

nr 2/KDF-ON/PFRON/2020 i dokonała wyboru 6 oferentów, których oferty zostały 

zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, aby zagwarantować 

ciągłość realizowanej usługi dla uczestników projektu na danym terenie. 


