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Zadanie realizowane w ramach projektu „PRACUŚ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia: 

Świadczenie usługi fizjoterapeuty w związku z realizacją projektu „Pracuś” realizowanego przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w ramach Priorytetu IX Włączenie 

społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. 

Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego: 

Informacja z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaproszenia do złożenia oferty na realizację 

zadania: „świadczenie usługi rehabilitanta/fizjoterapeuty w zakresie instruktażu obsługi i wykorzystania 

sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego w związku z realizacją projektu „Pracuś” realizowanego 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w ramach Priorytetu IX Włączenie 

społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014–2020” została upubliczniona w dniu 09.09.2020 r.: 

 na stronie internetowej PCPR – www.pcpr-pabianice.pl w zakładce „ogłoszenia 

i przetargi”  

 na tablicy ogłoszeń PCPR,  

 bazie konkurencyjności pod adresem:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia, nr ogłoszenia  

2020-2586-4357, 

 wysłana do min. trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia tj.: 

a) Fizjoopieka, info@fizjoopieka.pl 

b) Centrum Medyczne ANMED, sekretariat@anmed.pl 

c) Manualmed, manualmed@wp.pl 

 Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem 

daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

 USŁUGI REHABILITACYJNE Elżbieta Milczarek, ul. 20 Stycznia 18 m 6, 95-200 Pabianice, 

oferta złożona w dniu 15.09.2020 r. godz. 12:10, 

 Zamówienie nie jest udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. 

 Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców:  

Złożona oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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 Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny  

i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego 

kryterium: 

USŁUGI REHABILITACYJNE Elżbieta Milczarek, ul. 20 Stycznia 18 m 6, 95-200 Pabianice oferujący 

realizację zadania za kwotę 56.100,00 zł brutto, 

Lp. Kryterium waga kryterium ilość punktów 

1. cena  60% 60 

2 doświadczenie zawodowe w pracy z osobami 

z niepełnosprawnościami 

30% 30 

3 klauzula społeczna 10% 0 

 Łączna punktacja oferty   90 

 Wskazanie wybranych ofert wraz z uzasadnieniem wyboru: 

W odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 09 września 2020 r. wpłynęła jedna oferta, 

złożona w wyznaczonym terminie, która mieściła się w budżecie zamawiającego i spełniła 

wymagania formalne, w związku z tym została uznana za najkorzystniejszą: 

USŁUGI REHABILITACYJNE Elżbieta Milczarek, ul. 20 Stycznia 18 m 6, 95-200 Pabianice, oferująca 

realizację zadania za kwotę: 56.100,00 zł brutto, oferta złożona w dniu 15.09.2020 r.  

godz. 12:10. Łączna wartość zamówienia wynosi: 56.100,00 zł. 

D Y R E K T O R  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
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