
Strona: 1 

Wykaz ofert złożonych elektronicznie w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2023 zadań 
z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców 
Gdańska, zgodnie z zarządzeniem Nr 118/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2023 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 asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami 

Termin realizacji zadania: marzec 2023 r. - grudzień 2023 r.  
Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 finansowane ze środków 
pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w formie 
powierzenia wynosi 1 979 999,68 zł w tym: 

− koszt wynagrodzenia asystentów za wykonaną usługę - 1 903 560,00 zł, 

− koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów - 12 300,00 zł, 

− koszt zakupu biletów komunikacji, koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu oraz koszt zakupu biletów wstępu na 
wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/społeczne dla asystenta towarzyszącego adresatowi Programu - 25 316,16 zł, 

− koszt obsługi zadania - 38 823,52 zł. 

Lp. Tytuł oferty/ Oferent Wynik oceny 

1. 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - Jestem 
by żyć 

Fundacja Wspierania Rozwoju "Ja Też" 

Do poprawy 

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

2. 
"Niewidomy z asystentem" 

Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski 
Pozytywna 

3. 
Asystent osobisty osób z niepełnosprawnościami III 

Fundacja im. Helen Keller 
Pozytywna 

4. 

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - 
edycja 2023. 

FUNDACJA HOSPICYJNA 

Pozytywna 

5. 

Okno na Świat- Wsparcie osobistego asystenta osoby 
z niepełnosprawnością. 

Fundacja "Edukacji Nowoczesnej" 

Pozytywna 

6. 
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami 

Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej Akces 
Pozytywna 

7. 

DAJ CZAS 

STOWARZYSZENIE DLA OSÓB Z CHOROBĄ 
PARKINSONA I CHOROBAMI ZWYRODNIENIOWYMI 

MÓZGU ORAZ OPIEKUNÓW PARK ON 

Pozytywna 

8. 

Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób 
z niepełnosprawnościami 

PRM STOWARZYSZENIE 

Pozytywna 

9. 

Wyspecjalizowany Asystent Osobisty Osoby 
z Niepełnosprawnością - Gdańsk 2023 

Fundacja Mocarzy 

Pozytywna 

10. 

ŻYĆ RAZEM – świadczenie usług asystencji osobistej 
dla osób w spektrum autyzmu - edycja 2023 

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM 
AUTYSTYCZNYM 

Pozytywna 
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II. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego 

Termin realizacji zadania: marzec 2023 r. - grudzień 2023 r.  
Zadanie realizowane w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 finansowane ze środków pochodzących z 
Funduszu Solidarnościowego. Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w formie powierzenia 
wynosi 1 096 704,00 zł, w tym: 

− planowany całkowity koszt świadczenia usług opieki wytchnieniowej – 1 075 200,00 zł, 
− koszt obsługi zadania – 21 504,00 zł. 

Lp. Tytuł oferty/ Oferent Wynik oceny 

1. 

Opieka Wytchnieniowa dla dorosłych osób 
z niepełnosprawnością - EDYCJA 2023 

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji 

Do poprawy 

− brak złożonego dokumentu „Potwierdzenie złożenia 
oferty” w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu 
o konkursie. 

2. 
Opieka wytchnieniowa 2023 - Jestem dla Ciebie 

Fundacja Wspierania Rozwoju "Ja Też" 

Do poprawy 

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

3. 
"Chwyć Oddech" - edycja 2023 

Gdańska Fundacja "I Ty Możesz Wszystko" 
Pozytywna 

4. 
"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 

FUNDACJA HOSPICYJNA 
Pozytywna 

5. 
Zatroszcz się o siebie - opieka wytchnieniowa. 

Fundacja "Edukacji Nowoczesnej" 
Pozytywna 

6. 

Opieka wytchnieniowa dla osób 
z niepełnosprawnością w podeszłym wieku 
w szczególności dla osób z demencją w tym 

z chorobą Alzhaimera- EDYCJA 2023 

Opieka wytchnieniowa dla osób z niepełnosprawnością 
w podeszłym wieku w szczególności dla osób z demencją, 

w tym z chorobą Allzhaimera - EDYCJA 2023 

Negatywna 
(Oferta została złożona przez nieuprawniony podmiot) 

7. 
"Kawiarenka na Wajdeloty" - edycja 2023 

Gdańska Fundacja "I Ty Możesz Wszystko" 

Do poprawy 

− brak złożonego dokumentu „Potwierdzenie złożenia 
oferty” w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu 
o konkursie. 

8. 

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach 
pobytu dziennego 

PRM STOWARZYSZENIE 

Pozytywna 

9. 

ŻYĆ Z AUTYZMEM – świadczenie usług opieki 
wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego - edycja 

2023 

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM 
AUTYSTYCZNYM 

Pozytywna 

 

Organizacje, których oferty posiadają braki formalne podlegające uzupełnieniu, wzywa się do ich uzupełnienia 
w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia wykazu ofert. 

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 do kancelarii Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku na adres: 80-432 Gdańsk ul. Konrada Leczkowa 1A w poniedziałek,wtorek, 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 w nieprzekraczalnym terminie 
do 27 lutego 2023 r. lub przesłać korzystając z ePUAP:/moprgd/skrytka bądź za pośrednictwem poczty lub poczty 
kurierskiej na ww. adres. 

Dokument „Potwierdzenie złożenia oferty”, przesłany za pośrednictwem ePUAP, musi być podpisany elektronicznie 
za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, w przypadku przesłania dokumentu „Potwierdzenie złożenia oferty”, za pośrednictwem poczty lub 
poczty kurierskiej, decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

 


