
 

 
Zespół Zlecania Zadań i Zamówień Publicznych 
ul. Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk 
tel.: 58/342 31 58, fax: 58/342 31 51 
e-mail: wspolpracazngo@mopr.gda.pl; 
www.mopr.gda.pl, www.bip.mopr.gda.pl 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

Wykaz ofert, 

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

na podstawie Zarządzenia Nr 603/13 Prezydenta Miasta Gdańska  
z dnia 15 maja 2013 r. 

i zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu 

L.p. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu 

Termin 
realizacji 

Prowadzenie i zapewnienie 32 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi 

1 4 
Gdańska Fundacja „I Ty 

Możesz Wszystko” 

Prowadzenie i zapewnienie 32 miejsc  
w środowiskowym domu samopomocy  
dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

01.07.2013 - 
31.12.2013 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w dziennym domu pomocy dla 55 osób w podeszłym wieku 
z terenu Miasta Gdańska 

2 2 FUNDACJA MARCUS 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc  
w dziennym domu pomocy dla 55 osób  

w podeszłym wieku z terenu Miasta 
Gdańska 

01.07.2013 - 
31.12.2013 

3 5 
Gdańska Fundacja „I Ty 

Możesz Wszystko” 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc  
w dziennym domu pomocy dla 55 osób  

w podeszłym wieku z terenu Miasta 
Gdańska 

01.07.2013 - 
31.12.2013 

Zorganizowanie VIII Miejskiego Balu Seniora 

4 6 
Gdańska Fundacja „I Ty 

Możesz Wszystko” 
Zorganizowanie VIII Miejskiego Balu 

Seniora 
27.09.2013 - 
05.10.2013 

Zabezpieczenie 16 miejsc dla mężczyzn i kobiet w placówce o standardzie domu dla 
bezdomnych w samodzielnym budynku lub wydzielonej części budynku ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i wymagających opieki osób drugich, w tym 
usług pielęgnacyjnych 

5 7 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Bezdomnych 
„PANAKEJA”  
z/s w Sztumie 

JA-TY-MY 2013 
17.06.2013 - 
31.12.2013 

Zabezpieczenie 5 miejsc czasowego pobytu dla bezdomnych matek z dziećmi oraz samotnego 
rodzica, w lokalu o standardzie schroniska w samodzielnym budynku lub wydzielonej części 

budynku 

6 1 

Stowarzyszenie 
Opiekuńczo - 

Resocjalizacyjne 
„Prometeusz” 

Schronisko dla bezdomnych kobiet 
17.06.2013 - 
31.12.2013 
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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 

2013 zadań z zakresu pomocy społecznej ogłoszonym na podstawie Zarządzenia  

Nr 603/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2013 r. nie złożono ofert 

zawierających braki formalne podlegające uzupełnieniu oraz złożono jedną ofertę 

zawierającą braki formalne nie podlegające uzupełnieniu – nie spełniającą warunków 

konkursu. 
 

L.p. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu Przyczyna odrzucenia oferty 

Prowadzenie i zapewnienie 32 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi 

1 3 
FUNDACJA 
MARCUS 

Prowadzenie i zapewnienie 
32 miejsc w środowiskowym 
domu samopomocy dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 

typu B 

Oferent nie załączył 
dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje kierownika 
placówki, które były 

wymagane w szczegółowych 
warunkach konkursu 

 


