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Wykaz ofert, 

które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia 

publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017  

pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez 

wychowawcę dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej marginalizacją na terenie jednej  

z następujących dzielnic Gdańska: Przymorze Małe, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, 

Osowa, Wrzeszcz Dolny, Stogi, Przeróbka, Letnica”. 

 

 

Oferty zawierające braki formalne podlegające uzupełnieniu: 

Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu 

Braki formalne  

do uzupełnienia 

1 
Fundacja dla Rodziny 

„Bezpiecznik” 

"Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie 

pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę 

dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej 

marginalizacją na terenie jednej z następujących 

dzielnic Gdańska: Przymorze Małe, Żabianka-

Wejhera-Jelitkowo, Tysiąclecia, Osowa, Wrzeszcz 

Dolny, Stogi, Przeróbka, Letnica" 

Program Ulica - Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-

Tysiąclecia 

uzupełnienie prawidłowości 

złożonych oświadczeń 

umieszczonych na końcu oferty; 

uzupełnienie dodatkowych 

dokumentów, wymaganych  

w szczegółowej specyfikacji 

zadani 

2 
Fundacja dla Rodziny 

„Bezpiecznik” 

"Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie 

pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę 

dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej 

marginalizacją na terenie jednej z następujących 

dzielnic Gdańska: Przymorze Małe, Żabianka-

Wejhera-Jelitkowo, Tysiąclecia, Osowa, Wrzeszcz 

Dolny, Stogi, Przeróbka, Letnica" 

Program Ulica - Przeróbka 

uzupełnienie prawidłowości 

złożonych oświadczeń 

umieszczonych na końcu oferty; 

uzupełnienie dodatkowych 

dokumentów, wymaganych  

w szczegółowej specyfikacji 

zadani 

3 
Fundacja dla Rodziny 

„Bezpiecznik” 

Załączniki do ofert 1,2,4 zgodnie ze szczegółowymi warunkami otwartego konkursu 

ofert 

4 
Fundacja dla Rodziny 

„Bezpiecznik” 

"Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie 

pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę 

dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej 

marginalizacją na terenie jednej z następujących 

dzielnic Gdańska: Przymorze Małe, Żabianka-

Wejhera-Jelitkowo, Tysiąclecia, Osowa, Wrzeszcz 

Dolny, Stogi, Przeróbka, Letnica" 

Program Ulica - Wrzeszcz Dolny 

uzupełnienie prawidłowości 

złożonych oświadczeń 

umieszczonych na końcu oferty; 

uzupełnienie dodatkowych 

dokumentów, wymaganych  

w szczegółowej specyfikacji 

zadania 



2 

Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu 

Braki formalne  

do uzupełnienia 

5 

Związek Harcerstwa 

Polskiego Chorągiew 

Gdańska 

Krewni i znajomi królika - placówka wsparcia 

dziennego w formie pracy podwórkowej 

uzupełnienie prawidłowości 

złożonych oświadczeń 

umieszczonych na końcu oferty; 

uzupełnienie dodatkowych 

dokumentów, wymaganych  

w szczegółowej specyfikacji 

zadania 

6 

Związek Harcerstwa 

Polskiego Chorągiew 

Gdańska 

Przytulisko - placówka wsparcia dziennego w formie 

pracy podwórkowej 

uzupełnienie prawidłowości 

złożonych oświadczeń 

umieszczonych na końcu oferty; 

uzupełnienie dodatkowych 

dokumentów, wymaganych  

w szczegółowej specyfikacji 

zadania 

 

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

w ciągu 3 dni roboczych, tj. do dnia 6 lipca 2017 roku do godziny 15:30. Przekroczenie tego 

terminu skutkuje odrzuceniem oferty pod względem formalnym. 

Uzupełnienia można dokonać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku  

ul. K. Leczkowa 1A, pokój nr 216 (tel. 58 342-31-58). 


