
 

Wykaz ofert, posiadających uchybienia formalne, 

złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert nr 15/2014 na wykonywanie zadań publicznych 

pn. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. 

Wskazane w tabeli uchybienia formalne są możliwe do usunięcia 

do dnia 24.02.2014 r. 

(data dostarczenia do Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych w Departamencie Spraw Społecznych  

ul. Pl. Teatralny  2 87-100 Toruń). 

W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych oferta nie będzie rozpatrywana. 

 

 

l.p. Nr oferty 
Nazwa oferenta 

(wg KRS) 
Nazwa zadania 

Miejsce 

realizacji 

zadania 

Ocena formalna 

(uzupełnienie) 

1 2 3 4 5 6 

1 SP-II.614.4.1.2014 

Stowarzyszenie 

Centrum 

Niezależnego Życia 

Ciechocinek 

Igrzyska Aktywnej 

Rehabilitacji 

Województwo 

Kujawsko - 

Pomorskie 

- Oferent nie dokonał wyboru na 

stronie 14 oferty poprzez skreślenie 

właściwego wyrazu   

 

2 SP.II.614.4.5.2014 

Fundacja Ochrona 

Zdrowia i 

Rehabilitacja 

Niepełnosprawnych 

Bądźmy Razem- XII edycja 

otwartego współzawodnictwa 

w tenisie stołowym oraz 

upowszechniania różnych form 

kultury przez osoby 

niepełnosprawne 

Województwo 

Kujawsko - 

Pomorskie 

- Oferent nie dokonał wyboru na      

str.12 oferty poprzez skreślenie 

właściwego wyrazu    

 



3 SP-II.614.4.13.2014 
Stowarzyszenie 

„Dorośli- Dzieciom” 

Nie ma cwaniaka, który nie 

wygra w zbijaka 

Województwo 

Kujawsko - 

Pomorskie 

- błędnie wskazany rodzaj zadania 

publicznego na str.1 oferty, Oferent 

jest zobowiązany do oświadczenia, 

które z zadań wskazanych w 

regulaminie (1-5) będzie realizował 

4 SP-II.614.4.17.2014 

Oddział Kujawsko- 

Pomorski Polskiego 

Związku Głuchych 

Szkolenia dla rodziców i 

opiekunów dzieci i młodzieży 

z uszkodzonym słuchem w 

formie wykładów 

Województwo 

Kujawsko- 

Pomorskie 

- Oferent nie dokonał wyboru na      

str.14 oferty poprzez skreślenie 

właściwego wyrazu    

5 SP-II.614.4.23.2014 

Towarzystwo 

Rodziców Dzieci 

Specjalnej Troski 

Jesienny Turniej Kręglarski 

Osób Niepełnosprawnych 

Województwa Kujawsko- 

Pomorskiego Brodnica 2014 

Województwo 

Kujawsko - 

Pomorskie 

- błędnie wskazany rodzaj zadania 

publicznego na str.1 oferty, Oferent 

jest zobowiązany do oświadczenia, 

które z zadań wskazanych w 

regulaminie (1-5) będzie realizował 

6 SP.II.614.4.28.2014 

Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom i 

Dorosłym z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną OLIGO 

Hipoterapia, dogoterapia- 

wspomaganie rozwoju osób 

niepełnosprawnych 

intelektualnie 

Włocławek 

-na str.1 oferty Oferent wskazał złą 

datę realizacji zadania publicznego, 

data ze strony 1 oferty różni się z 

datą wskazaną na str. 7 w 

harmonogramie  

7 SP-II.614.4.30.2014 Fundacja Feniks Skarbonka 

Województwo 

Kujawsko - 

Pomorskie 

- Oferta wymaga uzupełnienia 

oświadczenia na str.12 oferty 

poprzez skreślenie właściwego 

wyrazu   

  

 

8 SP-II.614.4.33.2014 
Fundacja 

Gaudeamus 

ABC rekreacji dla osób 

niepełnosprawnych 

Województwo 

Kujawsko- 

Pomorskie 

- Oferta wymaga uzupełnienia 

oświadczeń na str. 18 oferty poprzez 

skreślenie właściwego wyrazu   

  

 

9 SP-II.614.4.37.2014 
Fundacja Profesora 

Ciekawskiego 
Rok kolorowej skarpetki 

Województwo 

Kujawsko - 

Pomorskie 

- błędnie wskazany rodzaj zadania 

publicznego na str.1 oferty, Oferent 

jest zobowiązany do oświadczenia, 

które z zadań wskazanych w 

regulaminie (1-5) będzie realizował 

10 SP-II.614.4.38.2014 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

„Iskierka” w 

Unisławiu 

Niepełnosprawny nie znaczy 

bezradny 

Województwo 

Kujawsko - 

Pomorski 

- Oferta wymaga uzupełnienia 

oświadczeń na str14. oferty poprzez 

skreślenie właściwego wyrazu   

  

 



11 SP-II.614.4.45.2014 

Stowarzyszenie 

„Starówka” 

Włocławek 

Wszyscy możemy być aktywni 

społecznie 
Włocławek 

- Oferta wymaga uzupełnienia 

oświadczeń na str.7 oferty poprzez 

skreślenie właściwego wyrazu   

- uzupełnienie przedłożenia 

dokumentu poświadczającego, że 

Stowarzyszenie w celach 

statutowych posiada działalność na 

rzecz osób niepełnosprawnych 

 

 
  

 
  

 

 

Osoby do kontaktu: 

 
  

 

 

Sylwia Błachowicz  

email: s.blachowicz@kujawsko-pomorskie.pl  

Justyna Łassa  

email: j.lassa@kujawsko-pomorskie.pl 

 

Tel. 056 6218262 

       056 6218268 

 

  

 

 

Departament Spraw Społecznych 

Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych 

Toruń, dnia 18.02.2014 r.  
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