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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 721/22 Prezydenta Miasta Gdańska  
z dnia 20 kwietnia 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. Prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
Termin realizacji zadań:  czerwiec 2022 r. - maj 2024 r.  
Kwota przeznaczona na zadanie: 341 640,00 zł, w tym: 

w 2022 roku: 105 000,00 zł 
w 2023 roku: 167 040,00 zł 
w 2024 roku: 69 600,00 zł 

 

Lp. Tytuł oferty/Oferent Wynik oceny 

1. 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. „Okrągły stół dla 
Puszczy Białowieskiej”. 

www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 
www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl 

www.ForestFestival.Eu 
Fundacja Instytut Białowieski 

Do poprawy 

− wymagane załączniki do realizacji zadania 

2. 
Punkt Wsparcia Środowiskowego FOSA - na rzecz osób  

z zaburzeniami psychicznymi 
Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA 

Pozytywna 

 

II. Prowadzenie centrum informacji i wsparcia dla osób niewidomych i słabowidzących 
Termin realizacji zadań:  czerwiec 2022 r. - maj 2024 r.  
Kwota przeznaczona na zadanie: 240 000,00 zł, w tym: 

w 2022 roku: 70 000,00 zł 
w 2023 roku: 120 000,00 zł 
w 2024 roku: 50 000,00 zł 

 

Lp. Tytuł oferty/Oferent Wynik oceny 

1. 
„Chcemy widzieć i umieć-kontynuacja” 

Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski 
Pozytywna 

2. 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. „Okrągły stół dla 
Puszczy Białowieskiej”. 

www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 
www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl 

www.ForestFestival.Eu 
Fundacja Instytut Białowieski 

Do poprawy 

− wymagane załączniki do realizacji zadania 

 

III. Prowadzenie sklepu społecznego z żywnością 
Termin realizacji zadań:  czerwiec 2022 r. - maj 2025 r.  
Kwota przeznaczona na zadanie: 691 200,00 zł, w tym: 
w 2022 roku: 134 400,00 zł 
w 2023 roku: 230 400,00 zł 
w 2024 roku: 230 400,00 zł 
w 2025 roku: 96 000,00 zł 

 

Lp. Tytuł oferty/Oferent Wynik oceny 

1. 
Sklep społeczny „Za Stołem” - wsparcie, integracja, 

samodzielność 
Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście 

Do poprawy 
− wymagane załączniki do realizacji zadania  

(brak dokumentów: potwierdzających prawo do 
dysponowania lokalami przy ul. Marynarki  
Polskiej 73A i al. gen. J. Hallera 239 oraz 
potwierdzenia dopuszczenia lokalu przy  
ul. Marynarki Polskiej 73A do przechowywania 

żywności) 

2. 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. „Okrągły stół dla 
Puszczy Białowieskiej”. 

www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 
www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl 

www.ForestFestival.Eu 
Fundacja Instytut Białowieski 

Do poprawy 

− wymagane załączniki do realizacji zadania 
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IV. Zapewnienie posiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 
Termin realizacji zadań: 1 czerwca 2022 r. - 31 maja 2025 r.  
Kwota przeznaczona na zadanie: 3 842 128,00 zł, w tym: 

w 2022 roku: 754 972,00 zł 
w 2023 roku: 1 277 750,00 zł 
w 2024 roku: 1 282 539,00 zł 
w 2025 roku: 526 867,00 zł 

 

Lp. Tytuł oferty/Oferent Wynik oceny 

1. 
„Pomocna Dłoń 2022-2025” 
Gdański Komitet Obywatelski 

Do poprawy 
− wymagane załączniki do realizacji zadania  

(brak dokumentów potwierdzających prawo do 
dysponowania lokalami w Gdańsku: przy  
ul. Żuławskiej 102, ul. Na Zaspę 45 oraz  
ul. Mickiewicza 33) 

2. 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. „Okrągły stół dla 
Puszczy Białowieskiej”. 

www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 
www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl 

www.ForestFestival.Eu 
Fundacja Instytut Białowieski 

Do poprawy 

− wymagane załączniki do realizacji zadania 

 
V. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubie integracji społecznej 

Termin realizacji zadań:  lipiec 2022 r. - 31 października 2023 r.  
Kwota przeznaczona na zadanie: 148 800,00 zł, w tym: 
w 2022 roku: 55 800,00 zł 
w 2023 roku: 93 000,00 zł 
(stawka: 620,00 zł/miejsce/m-c) 
Zadanie współfinansowane ze środków Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022 

Lp. Tytuł oferty/Oferent Wynik oceny 

1. 
Klub Integracji Społecznej „Nowy Port” 

Gdańska Spółdzielnia Socjalna 
Pozytywna 

2. 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. „Okrągły stół dla 
Puszczy Białowieskiej”. 

www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 
www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl 

www.ForestFestival.Eu 
Fundacja Instytut Białowieski 

Pozytywna 

 
Organizacje, których oferty posiadają braki formalne podlegające uzupełnieniu, wzywa się do ich uzupełnienia do 
dnia 20 maja 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 20 maja 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). 


