
Wykaz ofert, posiadających uchybienia formalne, 

złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert nr 17/2014 na wykonywanie zadań publicznych 

pn. „Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność”. 

Wskazane w tabeli uchybienia formalne są możliwe do usunięcia 

do dnia 29 stycznia 2014r. 

(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.614.5.3.2014 

Stowarzyszenie 

na Rzecz 

Rozwoju 

Kęsowa 

"Naprzeciw 

niepełnosprawności" 
Gmina Kęsowo 

- Oferent nie dokonał wyboru na 

stronie 11/12 oferty poprzez 

skreślenie właściwego wyrazu   

- w ofercie oraz załącznikach należy 

uzupełnić podpis wraz z pieczęcią 

drugiej osoby upoważnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu 

oferenta 



2. SP-II.614.5.13.2014 

Stowarzyszenie 

Pomocy 

Osobom z 

Zespołem 

Aspergera 

"ASPI" 

"Mówię, czuję, dotykam" Bydgoszcz 

- Oferent nie dokonał wyboru na      

str. 20 oferty poprzez skreślenie 

właściwego wyrazu    

 

3. SP-II.614.5.14.2014 

Inowrocławskie 

Towarzystwo 

Integracyjne EX 

AEQUO 

Cykl zajęć terapeutycznych dla 

dzieci autystycznych 
Bydgoszcz 

-W załączniku nr 3 do oferty pn. 

„Oświadczenie o woli wspólnej 

realizacji zadania”: brak 

potwierdzenia za zgodność z 

oryginałem oraz pieczęci organizacji 

wraz z pieczęciami osób 

upoważnionych 

4. SP-II.614.5.16.2014 

Bydgoskie 

Stowarzyszenie 

Pomocy 

Osobom z 

Autyzmem i Ich 

Rodzinom 

"Punkt konsultacyjny dla 

dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych  

z autyzmem i innymi 

pokrewnymi zaburzeniami 

psychicznymi oraz 

zaburzeniami zachowania 

ADHD" 

Bydgoszcz  

i okolice 

- Oferta wymaga uzupełnienia 

oświadczenia na str. 15 oferty 

poprzez skreślenie właściwego 

wyrazu   

  

 

5. SP-II.614.5.17.2014 

Stowarzyszenie 

Edukacyjno- 

Teatralne Teatr 

"NASZ" 

"Raz, dwa, trzy możesz i Ty" Włocławek 

- Oferta wymaga uzupełnienia 

oświadczeń na str.11 oferty poprzez 

skreślenie właściwego wyrazu   

  

 

 

 

Osoby do kontaktu: 
    

 

  

 

Sylwia Błachowicz  

email: s.blachowicz@kujawsko-pomorskie.pl  

Justyna Łassa  

email: j.lassa@kujawsko-pomorskie.pl 

 

Tel. 056 6218267 

 

 

  

Departament Spraw Społecznych 

Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych 

Toruń, dnia 23.01.2014 r.  
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