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1. 9/10/2011

Polski Czerwony KrzyŜ Kujawsko-
Pomorski Zarząd Okręgowy w 
Bydgoszczy Zarząd Rejonowy w 
Brodnicy

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu 
śycia PCK- etap szkolny i rejonowy

Do uzupełnienia: 
-pełnomocnictwo wystawione przez Zarząd Główny w Warszawie do 
składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów dla osób 
reprezentujących Kujawsko-Pomorski Zarząd Okręgowy PCK w 
Bydgoszczy, 
-umowy partnerskie lub oświadczenia partnerów o współrealizaji 
zadania publicznego, którzy zostali wskazani w ofercie 

2. 12/10/2011

Polski Czerwony KrzyŜ Kujawsko-
Pomorski Zarząd Okręgowy w 
Bydgoszczy Zarząd Rejonowy w 
Grudziądzu

Lepsze zdrowie=lepsze Ŝycie=nowy Ŝycia 
dzień

Do uzupełnienia: 
-pełnomocnictwo wystawione przez Zarząd Główny w Warszawie do 
składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów dla osób 
reprezentujących Kujawsko-Pomorski Zarząd Okręgowy PCK w 
Bydgoszczy, 
-umowy partnerskie lub oświadczenia partnerów o współrealizaji 
zadania publicznego, którzy zostali wskazani w ofercie 

Konkurs ofert nr 10/2011 - Zestawienie ofert z uchy bieniami formalnymi do uzupełnienia.
PoniŜej zamieszczamy wykazy ofert wymagających uzupełnienia uchybień formalnych w konkursie ofert nr 10/2011 pn. "Ochrona i 

promocja zdrowia" ogłoszonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trybie poŜytku publicznego na rok 2011. 
Zgodnie z Regulaminem Konkursu dopuszcza się moŜliwość uzupełnienia uchybień formalnych w terminie 7 dni od dnia ukazania się 
stosownej informacji na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl, tj. do dnia 31 stycznia 2011 r.  Jednocześnie informujemy, 

Ŝe poniŜszy wykaz nie stanowi wyników pełnej oceny formalnej, lecz zestawienie usterek moŜliwych do usunięcia, np.: brak 
określonego załącznika, pieczęci, podpisu.

W przypadku nie usunięcia wskazanych uchybień formalnych oferta nie będzie rozpatrywana.

Uzupełnienie naleŜy dostarczyć na adres: 
Departament Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2

87-100 Toruń                                                                                                                                                                                                                                                                
Kontakt: Joanna Chaberska

tel. 056 62 18 534
e-mail: j.chaberska@kujawsko-pomorskie.pl

Zestawienie ofert dot. konkursu nr 10/2011 pn. "Ochrona i promocja zdrowia"
posiadających uchybienia formalne moŜliwe do uzupełnienia do dnia 31 stycznia 2011 r.
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3. 29/10/2011
Stowarzyszenie Miłośników Koni 
"DśOKEJ" w Bydgoszczy

Zdrowe, przyjemne i niezapomniane 
spędzanie czasu wolnego. Koń najlepszym 
przyjacielem, nauczycielem dzieci i 
młodzieŜy

Do uzupełnienia: 
-drugi podpis na ofercie -Pani Karoliny Guścior-Prezes

4. 32/10/2011 PCK Zarząd Rejonowy we Włocławku W krainie zdrowia

Do uzupełnienia: 
-umowy partnerskie lub oświadczenia partnerów o współrealizaji 
zadania publicznego, którzy zostali wskazani w ofercie 

5. 46/10/2011
Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób 
Alergicznych Oddział w Bydgoszczy

W przyjaźni z ASTMĄ - turnus 
rehabilitacyjny JASTARNIA 2011

Do uzupełnienia: 
-sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 (w przypadku nie sporządzenia 
sprawozdania za ubiegły rok w wymaganym terminie moŜliwe jest 
złoŜenie sprawozdania  za rok 2009)

6. 47/10/2011
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło 
Miejsko-Powiatowe w Grudziądzu

Działania mające na celu poprawę jakości 
Ŝycia osób chorych i ich 
rodzin/opiekunów

Do uzupełnienia: 
-pełen dokument - Krajowy Rejestr Sądowy poświadczony za zgodność 
z oryginałem przez osobę uprawnioną,
-na upowaŜnieniu - drugi podpis osoby z listy upowaŜnionych uchwałą 
Zarządu Oddziału (zgodnie z KRS) oraz poświadczenie upowaŜnienia za 
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną,
-poświadczenie statutu za zgodność z oryginałem przez sobę 
uprawnioną,

7. 50/10/2011
Stowarzyszenie Koło Gospodyń 
Wiejskich "JAGODZIANKI" w Linówku Bezpieczne wakacje nad wodą i w lesie

Do uzupełnienia: 
-aktualny wypis z KRS potwierdzający status prawny oferenta oraz 
nazwiska i funkcje upowaŜnionych do składania oświadczeń woli w jego 
imieniu
(załączono KRS dot. Stowarzyszenia Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w 
Śliwicach)

8. 52/10/2011
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony 
Zdrowia w Kowalewie Pomorskim

Profilaktyka prozdrowotna w Świetlicy 
Socjoterapeutycznej

Do uzupełnienia: 
-umowy partnerskie lub oświadczenia partnerów o współrealizaji 
zadania publicznego, którzy zostali wskazani w ofercie 

9. 60/10/2011
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania 
Edukacji SPINAKER w Grudziądzu Program Profilaktyczny Aktywny Senior

Do uzupełnienia: 
-ostatnia strona oferty z podpisami Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika 
(zgodnie z KRS) te osoby takŜe powinny być wskazane w ofercie (str. 3) 
jako osoby upowaŜnione do podpisywania umów o wykonanie zadania 
publicznego

10. 65/10/2011
Terenowy Komitet Ochrony Praw 
Dziecka w Inowrocławiu

Krótkoterminowa grupa terapeutyczna dla 
kobiet, które wyszły z przemocy

Do uzupełnienia: 
-upowaŜnienie Pani Aleksandry Smagały do składania oświadczeń woli 
w imieniu organizacji wystawione przez Zarząd Stowarzyszenia 
(zgodnie z KRS)


