
 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk 

tel. 58 342 31 50 fax 58 342 31 51 mopr@mopr.gda.pl www.mopr.gda.pl 
 

Nasze wsparcie – Twoja samodzielność 

 

 

 

 

 

Wykaz ofert, 

które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert, ogłoszony Zarządzeniem Nr 1131/17 

Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 lipca 2017 r. na realizację zadań z zakresu pomocy 

społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy 

Gdańska, tj. pozyskiwanie, składowanie i dystrybucja pakietów żywnościowych oraz prowadzenie 

specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin: 

 

1. Oferty, które zakwalifikowano do II etapu oceny: 

Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu 

Zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: 

I. Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla co najmniej 28 rodzin 

z dziećmi 

3 
Towarzystwo Wspierania 

Potrzebujących „Przystań" 

Prowadzenie specjalistycznego, 

interdyscyplinarnego poradnictwa dla co najmniej  

8 rodzin z dziećmi – „Razem w przyszłość” 

4 
Fundacja - Pomorskie Centrum 

Psychotraumatologii 
Harmonia – program dla rodzin 

5 
Fundacja Wspierania Dzieci  

i Rodzin 

Wielospecjalistyczne oddziaływania  

diagnostyczno-terapeutyczne dla rodzin 

Zadanie z zakresu zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym: 

II. Pozyskiwanie, składowanie i dystrybucja pakietów żywnościowych dla osób potrzebujących 

2 
Polski Komitet Pomocy 

Społecznej 

„Pomoc żywnościowa dla potrzebujących 

mieszkańców Gdańska" 

 



2 

2. Oferty zawierające braki formalne podlegające uzupełnieniu: 

Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu Braki formalne do uzupełnienia 

Zadanie z zakresu zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym: 

II. Pozyskiwanie, składowanie i dystrybucja pakietów żywnościowych dla osób 

potrzebujących 

1 

Związek Stowarzyszeń 

Bank Żywności  

w Trójmieście 

Bank Żywności w Trójmieście 

wsparciem dla potrzebujących 

mieszkańców Gdańska 

uzupełnienie dodatkowych 

dokumentów wymaganych 

w szczegółowej specyfikacji 

zadania – załączniki 

6 

Pomorski Oddział 

Okręgowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża 

Pozyskiwanie, składowanie  

i dystrybucja pakietów 

żywnościowych dla osób 

potrzebujących 

uzupełnienie brakujących 

podpisów, 

uzupełnienie prawidłowo 

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 2 sierpnia 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. Leczkowa 1A, pokój nr 216 (tel. 58 342-31-58). 


