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Wykaz ofert, 

 

które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert  
na realizację w roku 2011 zadań z zakresu pomocy społecznej ogłoszonym  

na podstawie Zarządzenia Nr 1159/11 Prezydenta Miasta Gdańska  
z dnia 17 sierpnia 2011 r. i zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu 

 

 

L.p. 

 
Nr 

oferty 
 

Nazwa oferenta, 
adres 

Nazwa zadania (z oferty) 

 
Prowadzenie hotelowych miejsc czasowego pobytu dla 6 osób niepełnosprawnych i przewlekle 
chorych w ramach projektu „Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni 
bukieciarskiej 

 

1. 

 

5 
Stowarzyszenie Rehabilitacji i 
Przedsiębiorczości 
Ul. Batorego 26  
80-251 Gdańsk 

Prowadzenie hotelowych miejsc 
czasowego pobytu dla 6 osób 
niepełnosprawnych i przewlekle chorych 
w ramach projektu „Osiedle Sitowie” 
oraz prowadzenie na rzecz projektu 
pracowni bukieciarskiej 

 
Prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej dla 20 osób przygotowującej do pracy  
w podmiotach ekonomii społecznej 
 

2. 2 
Gdańska Spółdzielnia Socjalna 
Ul. Wojska Polskiego 10 
80-277 Gdańsk 
 

Prowadzenie rehabilitacji społeczno-
zawodowej dla 20 osób przygotowującej 
do pracy w podmiotach ekonomii 
społecznej 

 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację  
w roku 2011 zadań z zakresu pomocy społecznej ogłoszonym na podstawie 
Zarządzenia Nr 1159/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 sierpnia 2011 r. 
złożono 3 oferty zawierające braki formalne podlegające uzupełnieniu. 
 

 

Organizacje, których oferty posiadają braki formalne, zobowiązane  
są do ich uzupełnienia w ciągu 3 dni tj. do dnia 15 września 2011 roku do godziny 
15:30. Przekroczenie tego terminu skutkuje odrzuceniem oferty pod względem 
formalnym. Uzupełnienia można dokonać w budynku przy ul. Leczkowa 1A  
w Gdańsku, w pokoju nr 216. 
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L.p. 

 
Nr 

oferty 
 

Nazwa oferenta, 
adres 

Nazwa zadania (z oferty) Ofertę należy 
uzupełnić o: 

 
Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 
dzieci z terenu Miasta Gdańska w lokalu wynajętym na otwartym rynku przez podmiot. 
 

 

1. 
4 

Fundacja AGAWA 
ul. Hołdu Pruskiego 2/1 
80-321 Gdańsk 

Prowadzenie całodobowej 
placówki opiekuńczo – 
wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla 14 dzieci z 
terenu Miasta Gdańska 

Sprawozdanie 
merytoryczne  
i finansowe  
za rok 2010 lub 
-  w przypadku 
dotychczasowej 
krótszej 
działalności – za 
cały okres 
działania 

Zabezpieczenie jednego miejsca w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu 
socjalizacyjnego poza terenem Miasta Gdańska w lokalu będącym w dyspozycji podmiotu 

2. 1 
Fundacja „RODZINA 
NADZIEI” 
Ul. Grottgera 25 
80-311 Gdańsk 

Zabezpieczenie jednego miejsca 
w całodobowej placówce 
opiekuńczo – wychowawczej typu 
socjalizacyjnego poza terenem 
Miasta Gdańska w lokalu 
będącym w dyspozycji podmiotu 

Statut i 
informację 
dodatkową do 
sprawozdania 
finansowego  

 
Realizacja zadań związanych z rozwiązywaniem nagłych sytuacji kryzysowych w całodobowej 
placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 22 dzieci na terenie Miasta 
Gdańska w lokalu będącym w dyspozycji podmiotu 

 

3. 

3 

Fundacja „RODZINA 
NADZIEI” 
Ul. Grottgera 25 
80-311 Gdańsk 

Realizacja zadań związanych z 
rozwiązywaniem nagłych sytuacji 
kryzysowych w całodobowej 
placówce opiekuńczo – 
wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla 22 dzieci na 
terenie Miasta Gdańska w lokalu 
będącym w dyspozycji podmiotu 

Statut i 
informację 
dodatkową do 
sprawozdania 
finansowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła w dniu 12 września 2011 r.  
Ewa Kremer – Kierownik ZZZP 

 


