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INFORMACJA 

o zakończeniu postępowania z dnia 03.08.2021 

do zapytania ofertowego nr 7/DDSBB/PFRON/2021 

dotyczy : Cześć I  Indywidulany Plan Działania  

     Cześć II Asystent osoby niepełnosprawnej 

     Część III Rehabilitant  

     Cześć IV Konsultant  

dla uczestników projektu „DROGA DO SPRAWNOŚCI BEZ BARIER” 

współfinansowanego ze środków PFRON na terenie województwa wielkopolskiego, 

zachodniopomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. 

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 7/DDSBB/PFRON/2021 wybrano      

oferty : 

Cześć I  Indywidulany Plan Działania 

L.p. Imię i nazwisko/firma Specjalista Województwo 

1. Mateusz Michał Błaszkiewicz  rehabilitant  zachodniopomorskie 

 

UZASADNIENIE 

Do dnia 28.07.2021r. wpłynęła 1 oferta, która została zweryfikowana pozytywnie pod 

względem formalnym i merytorycznym. Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 

03.08.2021r. przyznała punkty według kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym nr 

7/DDSBB/PFRON/2021 i dokonała wyboru 1 oferenta, którego oferta została zweryfikowana 

pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, aby zagwarantować ciągłość 

realizowanej usługi dla uczestników projektu na danym terenie.  
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Cześć II Asystent osoby niepełnosprawnej 

 

L.p. Imię i nazwisko/firma Specjalista Województwo 

1. Jan Paweł Sosnowski asystent zachodniopomorskie 

2. Monika Wiśniewska asystent zachodniopomorskie 

 

 

UZASADNIENIE 

Do dnia 28.07.2021r. wpłynęły 2 oferty, które zostały zweryfikowane pozytywnie pod 

względem formalnym i merytorycznym. Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 

03.08.2021r. przyznała punkty według kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym nr 

7/DDSBB/PFRON/2021 i dokonała wyboru 2 oferentów, których oferty zostały 

zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, aby zagwarantować 

ciągłość realizowanej usługi dla uczestników projektu na danym terenie.  

 

Część III Rehabilitant  

L.p. Imię i nazwisko/firma Specjalista Województwo 

1.  Mateusz Michał Błaszkiewicz rehabilitant  zachodniopomorskie 

 

Do dnia 28.07.2021r. wpłynęły 1 oferta, która została zweryfikowana pozytywnie pod 

względem formalnym i merytorycznym. Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 

03.08.2021r. przyznała punkty według kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym nr 

7/DDSBB/PFRON/2021 i dokonała wyboru 1 oferenta, którego oferta została zweryfikowana 

pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, aby zagwarantować ciągłość 

realizowanej usługi dla uczestników projektu na danym terenie.  
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    Cześć IV Konsultant 

L.p. Imię i nazwisko/firma Specjalista Województwo 

1.  Niepubliczne Przedszkole/Klub 

Dziecięcy "Misiowa Chatka" Iwona 

Jakubowska 

logopeda wielkopolskie 

 

Do dnia 28.07.2021r. wpłynęły 1 oferta, która została zweryfikowana pozytywnie pod 

względem formalnym i merytorycznym. Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 

03.08.2021r. przyznała punkty według kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym nr 

7/DDSBB/PFRON/2021 i dokonała wyboru 1 oferenta, którego oferta została zweryfikowana 

pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, aby zagwarantować ciągłość 

realizowanej usługi dla uczestników projektu na danym terenie.  

 


