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Wykaz ofert, 
które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert  
na realizację w roku 2012 i 2013 zadań z zakresu pomocy społecznej  

ogłoszonym na podstawie Zarządzenia Nr 1403/12 Prezydenta Miasta Gdańska  
z dnia 4 września 2012 r.  

i zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu 

 

L.p. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta, adres Nazwa zadania (z oferty) 

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach pilotażowego wdrażania 
standardów usługi modeli instytucji pomocy i integracji społecznej - Standard 
specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin z dziećmi w ramach projektu „Sukces 
Gdańskiej Rodziny” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

1. 2 
Fundacja dla Dziecka i Rodziny 

„Wschodzące Słońce” 
ul. Heleny Marusarzówny 3/43 

80-288 Gdańsk 

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne 
– Gdański Ośrodek Wsparcia Rodzin 

„Rodzinna Przystań” 

2. 3 
Fundacja Oparcia Społecznego 

Aleksandry „FOSA” 
ul. Chopina 42 
80-268 Gdańsk 

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne 

 
 
 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację  
w roku 2012 i 2013 zadań z zakresu pomocy społecznej ogłoszonym na podstawie 
Zarządzenia Nr 1403 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 września 2012 r. złożono 
jedną ofertę zawierającą braki formalne, w tym braki formalne nie podlegające 
uzupełnieniu. 
 

L.p. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta, 

adres 
Nazwa zadania (z oferty) Braki formalne: 

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach pilotażowego wdrażania 
standardów usługi modeli instytucji pomocy i integracji społecznej - Standard 
specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin z dziećmi w ramach projektu „Sukces 
Gdańskiej Rodziny” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

1. 1 

Oferta wspólna:  
Instytut Aktywizacji 

Regionów 
ul. Kopernika 20/3 

81-424 Gdynia 
Młodzi Socjaliści 
ul. Jana z Kolna 8 
80-864 Gdańsk 

Prowadzenie specjalistycznego 
poradnictwa rodzinnego  
w ramach pilotażowego 

wdrażania standardów usługi 
modeli instytucji pomocy  
i integracji społecznej - 

Standard specjalistycznego 
poradnictwa rodzinnego dla 

rodzin z dziećmi  
w ramach projektu „Sukces 

Gdańskiej Rodziny” 
realizowanego przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie  

w Gdańsku. 

- Oferta nie prawidłowo 
wypełniona; 

- wszystkie strony oferty 
nie są parafowane; 

- wszystkie strony oferty 
nie są połączone ze 
sobą w sposób trwały, 
uniemożliwiający 
naruszenie; 

- do oferty nie został 
dołączony aktualny odpis 
z rejestru lub ewidencji  
lub inne dokumenty 
potwierdzające status 
prawny oferenta – Młodzi 
Socjaliści. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 
 


