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INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA 
Nr postępowania: 3a/2020/PFRON/P  data: 30 czerwca 2020 r. 

 
dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie masaży leczniczych na sali  dla osób 

ze stwardnieniem rozsianym w ramach prowadzonego projektu:  

„Rehabilitacja ruchowo – społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane” współfinansowanego ze 

środków PFRON 

 

Przedmiotem zamówienia był masaż leczniczy na sali dla osób ze stwardnieniem 
rozsianym, który jest bezpieczną i nieinwazyjną terapią, która może być pomocna w obniżaniu 
stresu pacjenta a co za tym idzie poprawiać jego jakość życia. Masaż leczniczy ma na celu 
utrzymanie organizmu na stałym dobrym poziomie fizycznopsychicznym. Zapewnia doskonałe i 
wręcz natychmiastowe rozluźnienie mięśni, może być stosowana również leczniczo i ze wskazaniem 
na rehabilitację. Trwałe efekty zagwarantuje seria zabiegów wykonanych zarówno całościowo, jak  
i na poszczególne partie ciała. Polega na mechanicznym pobudzaniu tkanek najczęściej za pomocą 
rąk przy pomocy określonych technik wywierających na nie ucisk. Skutkiem takiego działania jest 
powstanie odczynu (miejscowego bądź ogólnego) w odpowiedzi na działający bodziec. Wyróżnia 
się wiele rodzajów masażu, które dopasowujemy zależnie od potrzeb np.: klasyczny, relaksacyjny, 
masaż limfatyczny. Korzyści, jakie przynosi masaż są wielorakie niemniej jednak od dłuższego już 
czasu przyjęło się łączyć tę formę terapii z innymi. Celem masażu jest pobudzenie krążenia 
obwodowego i przemiany materii, intensyfikacja cyrkulacji płynów tkankowych, a także 
przyspieszenie usuwania szkodliwych substancji powstałych w mięśniach na skutek przemęczenia. 
Techniki wykonywane na mięśniach i stawach pozwalają głęboko i efektywnie rozluźnić zbyt napięte 
mięśnie. W tym wsparciu uczestniczyć będzie 12 osób. Masaże wykonywane będą indywidualnie na 
sali w poniedziałki, środy, piątki i niektóre wtorki i czwartki. Każdy uczestnik skorzysta ze średnio 96 
masaży w ciągu roku. 

Wymagania niezbędne: 
- osoby, które uzyskały odpowiednie kwalifikacje, tj. tytuł zawodowego technika masażysty, 
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta, absolwent 
średniej szkoły medycznej, studiów licencjackich lub magisterskich, o kierunku rehabilitacja lub 
fizjoterapia, specjalista w zakresie stosowania różnorodnych technik masażu; 
- doświadczenie w pracy z osobami ze stwardnieniem rozsianym (SM); 
Przedmiot zamówienia świadczony będzie w sali rehabilitacyjnej PTSR O/Łódź. 

 
 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 3a/2020/PFRON/P4/RR  data: 
30 czerwiec  2020 r., wybrano 1 ofertę: 
 
 

L.p. Nazwisko i imię Województwo 

1.  Ewiak Natalia łódzkie 
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UZASADNIENIE 

 

Do dnia 07.07.2020 r. do godz. 16.00 wpłynęła 1 oferta, która została zweryfikowana 

pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 

17.07.2020 r. przyznała punkty wg kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym nr 3a/2020/PFRON/P  

data: 30 czerwca 2020 r. i dokonała wyboru oferenta, którego oferta została zweryfikowana 

pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, aby zagwarantować ciągłość realizowanej 

usługi dla uczestników projektu.  

Wybrana oferta zagwarantuje: 

 większą dostępność usług, 

 systematyczność wsparcia dla osób z SM. 


