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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 19.05.2022 r. do godz. 16.00 wpłynęło 20 ofert, z czego 19 zostało zweryfikowane 

pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym.  

Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 23.05.2022 r. przyznała punkty wg kryterium 

zawartym w zapytaniu ofertowym uzupełniającym nr 1a/2022/PFRON/SM6  data: 09.05.2022 r. 

Komisja dokonała wyboru 19 oferentów: 

 Natalia Rybka, 

 Dagmara Teske 

 Beata Czyżo-Filip 

 Edyta Adamiak 

 Marcin Ziętek 

 Kinga Jasińska 

 Karolina Chojka-Marszał 

 „Jacek Wilmański” 

 Dominik Bekus 

 Kamila Sikorska 

 Ewa Czapska 



 Damian Król 

 Joanna Martyniak-Kobiet  

 „Prywatny gabinet fizjoterapii Waldemar Czaja”  

 „Physio Topaz Kacper Kamyszek” 

 Katarzyna Skurzyńska 

 „Fizjozan Fizjoterapia mgr Andżelika Zaniewicz” 

 „Maciej Piekarski” 

 „Habilitas Katarzyna Mochnal” 

których  oferty zostały zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz 

uzyskały najwięcej punktów, aby zagwarantować ciągłość realizowanej usługi dla uczestników 

projektu. Oferta Pani Marty Soboniak została odrzucona  z powodu ceny, która przewyższa stawkę za 

godzinę przewidzianą na usługi asystenta w budżecie projektu. 

 

Wybrana oferta zagwarantuje: 

 większą dostępność usług, 

 systematyczność wsparcia dla osób z SM. 

 

Na tym protokół zakończono 


