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Wykaz ofert złożonych elektronicznie w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2022 - 
2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich 
rodzin, mieszkańców Gdańska, zgodnie z zarządzeniem Nr 440/22 Prezydenta Miasta Gdańska 
z dnia 15 marca 2022 r. 

 
Organizator konkursu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk 

 

Wykaz ofert wraz z informacją o wynikach oceny formalnej 
 
 
 

I. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego 

Termin realizacji zadań: maj 2022 r. - grudzień 2022 r. 

Kwota przeznaczona na zadanie 143 789,00 zł 
 Zadanie realizowane w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 

2022 finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego 

Lp. Tytuł oferty/Oferent Wynik oceny 

1. 
"Chwyć Oddech" - edycja 2022 

Gdańska Fundacja "I Ty Możesz Wszystko" 
Pozytywna 

2. 

Fundacja Instytut Białowieski 
Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy 

Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 
www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl 

www.ForestFestival.Eu 

Do poprawy 
− brak „Potwierdzenie złożenia oferty” w wersji 

papierowej w terminie i miejscu określonym  
w ogłoszeniu o konkursie 

− wymagane załączniki do realizacji zadania 

 
 
 

II. Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla imigrantów 

Termin realizacji zadań: maj 2022 r. - wrzesień 2022 r. 

Kwota przeznaczona na zadanie 10 500,00 zł 

 Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 

Lp. Tytuł oferty/Oferent Wynik oceny 

1. 
Mieszkanie wspomagane dla imigrantów 

FUNDACJA TWOJA ROLA 
Pozytywna 

2. 

Fundacja Instytut Białowieski 
Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy 

Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 
www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl 

www.ForestFestival.Eu 

Do poprawy 

− brak „Potwierdzenie złożenia oferty” w wersji 
papierowej w terminie i miejscu określonym 
w ogłoszeniu o konkursie 

 
 
 

III. Zapewnienie 15 miejsc w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Termin realizacji zadań: 1 maja 2022 r. - 31 maja 2025 r. 

Kwota przeznaczona na zadanie 1 436 925,00 zł 

Lp. Tytuł oferty/Oferent Wynik oceny 

1. 
Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku  

z usługami opiekuńczymi 
Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne "Prometeusz" 

Do poprawy 
− uzupełnienie brakujących podpisów lub 

nieczytelnych podpisów pod „Potwierdzeniem 
złożenia oferty”, przez osoby upoważnione do 
składania oświadczeń woli w sprawach 
majątkowych w imieniu Oferenta/ów lub 
ustanowionego pełnomocnika zgodnie 
z zapisami wynikającymi z dokumentu 
określającego osobowość prawną 

− wymagane załączniki do realizacji zadania 
(brak dokumentu potwierdzającego prawo do 
dysponowania lokalem przy ul. Nowiny  
w Gdańsku) 

2. 
Fundacja Instytut Białowieski 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy 
Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 

Do poprawy 
− brak „Potwierdzenie złożenia oferty” w wersji 

papierowej w terminie i miejscu określonym  
w ogłoszeniu o konkursie, 
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www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl 
www.ForestFestival.Eu 

− wymagane załączniki do realizacji zadania. 

 
 
Organizacje, których oferty posiadają braki formalne podlegające uzupełnieniu, wzywa się do ich uzupełnienia do 
dnia 19 kwietnia 2022 r. 
Uwaga: Dokument „Potwierdzenie złożenia oferty” (zawierające sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną 
oferty złożonej w systemie elektronicznym Witkac.pl) opieczętowany i podpisany przez osoby upoważnione do 
składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/bądź innym rejestrem lub 
których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw) należy dostarczyć w terminie do 19 kwietnia 2022 r. 
do kancelarii Organizatora konkursu na adres: 80-432 Gdańsk ul. Konrada Leczkowa 1A w poniedziałek, czwartek 
w godzinach od 7.30 do 15.30, w środę od 8.00 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.30 lub przesłać za pośrednictwem 
poczty lub poczty kurierskiej na ww. adres (decyduje data wpływu do MOPR w Gdańsku). 


