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Wykaz ofert złożonych elektronicznie w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2023 - 2026 zadań 
z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, zgodnie z zarządzeniem 
Nr 325/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 lutego 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 opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

Termin realizacji zadania: 1 kwietnia 2023 r. - 30 kwietnia 2026 r.  
Kwota przeznaczona na zadanie środków przeznaczonych na realizację zadania w formie powierzenia wynosi: 51 478 200,00 zł 
w tym: 
2023 r. – 12 447 360,00 zł 
2024 r. – 16 727 520,00 zł 
2025 r. – 16 727 520,00 zł 
2026 r. – 5 575 800,00 zł 
Usługi opiekuńcze będą realizowane w podziale na 4 obszary. 

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 

Negatywna 

− oferta złożona niezgodnie z warunkami 
otwartego konkursu ofert. 

Obszar I - rejon Centrum Pracy Socjalnej 2 i 4 

2. 

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu  
zamieszkania - Obszar I - rejon Centrum Pracy Socjalnej 2 i 4 

Gdańska Spółdzielnia Socjalna 

Pozytywna  

Obszar II - rejon Centrum Pracy Socjalnej 1 i 7 

3. 

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania. 

Fundacja Agencji Służby Społecznej 

Pozytywna 

4. 

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu  
zamieszkania - Obszar I - rejon Centrum Pracy Socjalnej 1 i 7. 

Gdańska Spółdzielnia Socjalna 

Pozytywna 

Obszar III - rejon Centrum Pracy Socjalnej 6 i 9 

5. 

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 
mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub 

innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej 
pozbawione CPS 6i9. 

Polski Komitet Pomocy Społecznej 

Pozytywna 

Obszar IV - rejon Centrum Pracy Socjalnej 3, 5 i 8 

6. 

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 
mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub 

innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej 
pozbawione CPS 3,5 i 8. 

Polski Komitet Pomocy Społecznej 

Pozytywna 

7. 

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na 
terenie wybranych dzielnic Gdańska w latach 2023-2026.  

CPS 3, 5 i 8. 

Fundacja Opieka dla Seniora 

Pozytywna 
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II. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji) w miejscu zamieszkania 

Termin realizacji zadania: 1 kwietnia 2023 r. - 30 kwietnia 2026 r.  
Kwota przeznaczona na zadanie środków przeznaczonych na realizację zadania w formie powierzenia wynosi: 832 500,00 zł 
w tym: 
2023 r. – 202 500,00 zł 
2024 r. – 270 000,00 zł 
2025 r. – 270 000,00 zł 
2026 r. – 90 000,00 zł 

Lp. Tytuł oferty/ Oferent Wynik oceny 

1. 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 
(rehabilitacji) w miejscu zamieszkania dla 

mieszkańców Gdańska 

Gdańska Fundacja Rehabilitacyjno-Szkoleniowa „ACTIV” 

Pozytywna 

 
 
 

III.  Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu 
zamieszkania 

Termin realizacji zadania: 1 kwietnia 2023 r. - 30 kwietnia 2026 r.  
Kwota przeznaczona na zadanie środków przeznaczonych na realizację zadania w formie powierzenia wynosi: 6 729 599,00 zł 
w tym: 
2023 r. – 1 596 265,00 zł 
2024 r. – 2 200 000,00 zł 
2025 r. – 2 200 000,00 zł 
2026 r. – 733 334,00 zł 

Lp. Tytuł oferty/ Oferent Wynik oceny 

1. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Przyjazna Dłoń 

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi 
"Przyjazna Dłoń" 

Pozytywna 

2. 
"W Blasku i Cieniu Autyzmu" 

Fundacja "Autyzm bez Tabu" 

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. 

„ŻYĆ RAZEM- świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób w spektrum autyzmu– mieszkańców 

Miasta Gdańska”. 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 

Pozytywna 

4. 
Mój opiekun- Świat bliżej mnie 

Fundacja "Edukacji Nowoczesnej" 
Pozytywna 

5. 

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

www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl 
www.ForestFestival.Eu 

Fundacja Instytut Białowieski 

Negatywna 

− oferta złożona niezgodnie z warunkami 
otwartego konkursu ofert. 

6. 

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

www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl 
www.ForestFestival.Eu 

Fundacja Instytut Białowieski 

Negatywna 

− oferta złożona niezgodnie z warunkami 
otwartego konkursu ofert. 
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IV. Prowadzenie wsparcia, w tym wsparcia mieszkaniowego zgodnie z metodą Housing First w nurcie 
redukcji szkód dla osób w bezdomności dotkniętych problemem uzależnień i/lub zaburzeniami 

psychicznymi 

Termin realizacji zadania: 1 kwietnia 2023 r. - 30 kwietnia 2026 r.  
Kwota przeznaczona na zadanie środków przeznaczonych na realizację zadania w formie powierzenia wynosi: 1 257 300,00 zł 
w tym: 
2023 r. – 301 345,00 zł 
2024 r. – 409 695,00 zł 
2025 r. – 409 695,00 zł 
2026 r. – 136 565,00 zł 

Lp. Tytuł oferty/ Oferent Wynik oceny 

1. 
Housing First - Najpierw Mieszkanie w Gdańsku 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie 
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 

Negatywna 

− oferta złożona niezgodnie z warunkami 
otwartego konkursu ofert. 

 

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” (zawierający 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 22 marca 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. 

 


