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Wykaz ofert, 

które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 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. „Poprawa warunków do działań socjoterapeutycznych i zapewnienie pomocy 

specjalistycznej w placówkach wsparcia dziennego”, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia  

Nr 1555/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

 

 

1. Oferty spełniające wymogi formalne, zakwalifikowane do II etapu oceny. 

L.p. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu 

1 2 

Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia 

Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

„Promyk Nadziei” 

„Poprawa warunków do działań 

socjoterapeutycznych i zapewnienie pomocy 

specjalistycznej w placówkach wsparcia dziennego.” 

2 4 
Stowarzyszenie „Dom Rodzinny 

Nasze Dzieci” 
„Wspólnie możemy więcej” 

3 6 
„Caritas” Archidiecezji Gdańskiej 

Organizacja Pożytku Publicznego 

Poprawa warunków do działań socjoterapeutycznych 

i zapewnienie pomocy specjalistycznej w placówkach 

wsparcia dziennego 

2. Oferty podlegające uzupełnieniu. 

L.p. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu Braki formalne do uzupełnienia 

1 7 

Zgromadzenie 

Służebnic Matki 

Dobrego Pasterza 

Poprawa warunków do działań 

socjoterapeutycznych  

i zapewnienie pomocy 

specjalistycznej w placówkach 

wsparcia dziennego 

- uzupełnienie kopii aktualnego 

statutu Oferenta i właściwego 

rejestru lub ewidencji 

2 9 

Gdańska Fundacja 

Innowacji 

Społecznej 

Socjoterapia dla Oruńskiego 

Świetliczaka 2 

- uzupełnienie brakujących 

podpisów pod oświadczeniami na 

końcu oferty;  

- uzupełnienie dodatkowych 

dokumentów, wymaganych  

w ofercie, część VI pkt 6 



2 

3 10 

Gdańska Fundacja 

Innowacji 

Społecznej 

Socjoterapia dla Oruńskiego 

Świetliczaka 1 

- uzupełnienie brakujących 

podpisów pod oświadczeniami na 

końcu oferty;  

- uzupełnienie dodatkowych 

dokumentów, wymaganych w 

ofercie, część VI pkt 6 

 

Organizacje, których oferty posiadają braki formalne podlegające uzupełnieniu, zobowiązane są 

do ich uzupełnienia w ciągu 3 dni roboczych, tj. do dnia 25 września 2017 roku do godziny 15:30. 

Przekroczenie tego terminu skutkuje odrzuceniem oferty pod względem formalnym. 

Uzupełnień można dokonać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Leczkowa 1A, 

pokój nr 216 (tel. 58 342-31-58). 

3. Oferty, które zostały odrzucone ze względów formalnych. 

L.p. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu 

Braki formalne 

powodujące odrzucenie 

1 1 
Stowarzyszenie „Dom na 

Skraju” 
„Ze złością za Pan brat” 

oferta złożona przez 

podmiot nieupoważniony 

do udziału w konkursie 

ofert 

2 3 

Towarzystwo Profilaktyki 

Środowiskowej 

„Mrowisko” 

Poprawa warunków do działań 

socjoterapeutycznych i zapewnienie 

pomocy specjalistycznej  

w placówkach wsparcia dziennego 

kwota dotacji 

przeznaczona na 

doposażenie jest większa 

niż 80% 

3 5 

Stowarzyszenie „Nowy 

Port” im. Kazimierza 

Lisieckiego „Dziadka” 

Poprawa warunków do działań 

socjoterapeutycznych i zapewnienie 

pomocy specjalistycznej  

w placówkach wsparcia dziennego 

kosztorys oferty obejmuje 

wyłącznie koszty rzeczowe 

4 8 

Stowarzyszenie 

„Pomocna Dłoń 

Wrzeszcza” 

„Socjoprofilaktyka Wyspa Magika 

2017” – autorski program 

profilaktyczny 

kwota dotacji 

przeznaczona na 

doposażenie jest większa 

niż 80% 

 


