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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

Wykaz ofert 

W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2014 

zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, ogłoszonym na podstawie Zarządzenia Nr 1159/14 Prezydenta Miasta 

Gdańska z dnia 18 sierpnia 2014 r. złożono 3 oferty. Waszystkie oferty zawierają braki 

formalne podlegające uzupełnieniu. 

 

L.p. 
Nr 

oferty 
Nazwa  

oferenta 
Tytuł projektu Braki formalne do uzupełnienia 

Zadanie I 
Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, w szczególności z dzielnic: Kokoszki, Matarnia, Jasień 

1 1 
Fundacja MAJA  
na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

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

w szczególności z dzielnic: 
Kokoszki, Matarnia, Jasień 

- wszystkie strony oferty wymagają 
parafowania przez osoby upoważnione do 
złożenia oferty, 
- nieprawidłowo wypełnione oświadczenie 
zawarte w części końcowej oferty, 

Zadanie II 
Specjalistyczne wsparcie dla kobiet oczekujących na poród dziecka oraz po porodzie 

2 1 
Fundacja na Rzecz 
Dziecka i Rodziny 

FASCYNACJE 

Specjalistyczne wsparcie dla 
kobiet oczekujących na poród 

dziecka oraz po porodzie 

- wszystkie strony oferty wymagają 
parafowania przez osoby upoważnione do 
złożenia oferty, 
- brak podpisu drugiego członka zarządu pod 
ofertą, 

3 2 
Kaszubskie 

Stowarzyszenie 
Ekologiczne 

SZKOŁA RADZENIE DO I OD 
URODZENIA 

- wszystkie strony oferty wymagają 
parafowania przez osoby upoważnione do 
złożenia oferty, 
- nieprawidłowo wypełnione oświadczenie 
zawarte w części końcowej oferty, 
- uzupełnienie pieczęci imiennych osób 
podpisujących ofertę lub złozenie czytelnych 
podpisów, 

 

Organizacje, których oferty posiadają braki formalne, zobowiązane są do ich 

uzupełnienia w ciągu 3 dni tj. do dnia 16 września 2014 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 (tel. 58/342-31-58). 
W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2014 

zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, ogłoszonym na podstawie  Zarządzenia Nr 1159/14 Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 sierpnia 2014 r. nie złożono ofert zawierających braki formalne nie podlegające 

uzupełnieniu lub niespełniających warunków konkursu. 
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