
Wykaz ofert złożonych elektronicznie w ramach konkursu ofert na realizację  
w latach 2022 - 2023 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny  
i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska zgodnie  
z zarządzeniem Nr 729/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2022 r. 
 
Organizator konkursu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

 

Wyniki oceny formalnej 
 
Zadanie 2.13: Kolonie, obozy i półkolonie z programem zajęć profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych 
(wsparcie całorocznej pracy w ramach poszerzania i podnoszenia jakości oferty pomocy psychologicznej, 

socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla m.in. dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dzieci  
z pieczy zastępczej) 

Termin realizacji zadań: czerwiec - sierpień 2022 r.  
Kwota przeznaczona na zadanie: 260 000,00 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.PL 

Fundacja Instytut Białowieski 

Negatywna 
Zawartość merytoryczna oferty nie jest 
zgodna z treścią zadania określonego  

w ogłoszeniu konkursowym, na które aplikuje 
Oferent 

2. 
Pod namiotem słońca 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska 
Pozytywna 

 
 

Zadanie 2.16: Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej 
i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub z rodzin zagrożonych tym problemem  

w placówkach wsparcia dziennego 
Termin realizacji zadań: sierpień 2022 r. - 30 czerwca 2023 r.  
Kwota przeznaczona na zadanie: 249 150,00 zł w tym: 

na rok 2022: 113 250,00 zł 
na rok 2023:135 900,00 zł 

 

Lp. Tytuł oferty/Oferent Wynik oceny 

1. 
Świetlica Caritas im. bł. Carlo Acutisa 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej 

Do poprawy 
− oświadczenie o niekaralności 

− aktualny odpis (dokument z innego 
rejestru niż Krajowy Rejestr Sądowy lub  
z ewidencji Oferenta) 

2. 

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

www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl 
www.ForestFestival.PL 

Fundacja Instytut Białowieski 

Negatywna 
Zawartość merytoryczna oferty nie jest 
zgodna z treścią zadania określonego  

w ogłoszeniu konkursowym, na które aplikuje 
Oferent 

 
Organizacje, których oferty posiadają braki formalne podlegające uzupełnieniu, wzywa się do ich uzupełnienia na 
warunkach określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert, w terminie 3 dni roboczych, tj. do dnia  
25 maja 2022 r. 
 
Data dokumentu: 19 maja 2022 r. 
 


