
     

         Wykaz ofert posiadających uchybienia formalne złoŜonych w ramach ogłoszonego 
konkursu nr 15/2011 na wykonywanie zadań publicznych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związanych z realizacją zadań Samorządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011 r. z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych.  
                                                                                                                                                                                                                         
Wskazane w tabeli uchybienia formalne są moŜliwe do usunięcia do dnia 07.02.2011 roku 
(data dostarczenia do Departamentu Spraw Społecznych / Wydział ds. Osób 
Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego, 
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 149)    

 
                                                                                          

W przypadku nieusunięcia uchybień formalnych  
oferta nie będzie rozpatrywana 

 
Kontakt:  

Departament Spraw Społecznych  
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

 Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń,  
tel.: (056) 621 82 67 
Beata Wiśniewska 

Zuzanna DziŜa-Koniczyńska 
email: b.wisniewska@kujawsko-pomorskie.pl 
           z.koniczynska@kujawsko-pomorskie.pl 

 

L.
p. 

Nr oferty Nazwa Oferenta Nazwa zadania Uchybienia formalne 

1 25/15/2011 

Polskie 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z 
Upośledzeniem 
Umysłowym 

Niepełnosprawne dziecko 
- więcej troski, więcej 

miłości 

- brak poświadczenie za zgodność  
z oryginałem, zgodnie z 
pełnomocnictwem wymagany jest 
drugi podpis na: kserokopii statutu, 
skanowanej wersji KRS, oryginale 
sprawozdania merytorycznego, 
- sprawozdanie finansowe w przypadku 
krótszej działalności, za okres tej 
działalności, 

2 29/15/2011 
Fundacja Wspierania 

Rozwoju Impuls 

Wczesna interwencja dla 
dzieci z 

niepełnosprawnościami. 
Konsultacje 

specjalistyczne w zakresie 
rozwoju 

psychoruchowego dzieci 

- brak  wymaganego podpisu oraz 
pieczęci drugiej osoby upowaŜnionej  
z uwagi na reprezentację łączną: 
kserokopia statutu,  KRS, 



3 30/15/2011 
Fundacja Wspierania 

Rozwoju Impuls 

"Kółko graniaste" Zajęcia 
rehabilitacyjno - 

edukacyjne dla dzieci z 
niepełnosprawnościami 

- brak  wymaganego podpisu oraz 
pieczęci drugiej osoby upowaŜnionej  
z uwagi na reprezentację łączną: 
kserokopia statutu,  KRS, 

4 35/15/2011 

DOROTKOWO 
Fundacja na Rzecz 
Doroty Targowskiej 

i jej przyjaciół 

Wydanie drukiem 
publikacji: Gdy urodzi się 

dziecko z zespołem 
Downa (tytuł roboczy) 

- brak podpisu na kserokopii 
sprawozdania merytorycznego, 
kserokopii sprawozdania finansowego,  
umowie partnerskiej lub oświadczeniu 
partnera o współrealizacji zadania 
publicznego, który został wskazany  
w ofercie, 

5 36/15/2011 

Stowarzyszenie 
Sportu i 

Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
TRIUMF-START 

BYDGOSZCZ 

VII Integracyjne Zawody 
dla MłodzieŜy w Tenisie 

Stołowym 

- brak potwierdzenia za zgodność  
z oryginałem,  
- brak podpisu na kaŜdej stronie 
kserokopii,  
- brak sprawozdania merytorycznego  
z działalności, 

6 43/15/2011 

Polskie 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z 
Upośledzeniem 
Umysłowym 

Poznać dziecko głęboko 
niezrozumiane - warsztaty 

i terapia 

-  brak wymaganego podpisu oraz 
pieczęci drugiej osoby upowaŜnionej  
z uwagi na reprezentację łączną: 
kserokopia statutu,  skan KRS-u, 
sprawozdania merytorycznego, 
- brak sprawozdania finansowego  
w przypadku krótszej działalności - za 
okres tej działalności, 

7 44/15/2011 Fundacja STABILO 
Trening pracy osoby 

niepełnosprawnej 

- brak podpisu osoby upowaŜnionej na 
sprawozdaniu merytorycznym i 
informacjach dodatkowych,  

8 49/15/2011 

Stowarzyszenie 
Sportowe 

Niepełnosprawnych 
"EUROINTEGRAC

JA" 

Prowadzenie szkolenia 
sportowego dzieci i 

młodzieŜy w sekcjach 
sportowych osób 

niepełnosprawnych 

- upowaŜnienie Pani Barbary Schwarz  
i Pana Pawła Betkiera do składania 
oświadczeń woli w imieniu organizacji 
wystawione przez Zarząd 
Stowarzyszenia: - brak drugiego 
podpisu na sprawozdaniu 
merytorycznym - Pani Barbary 
Schwarz, 

9 53/15/2011 
Toruńskie Centrum 

"CARITAS" 

Program rehabilitacji, 
poradnictwa i aktywizacji 

prowadzony przez 
toruńskie Centrum Caritas 

wobec osób 
niepełnosprawnych 

- brak oświadczenia, Ŝe przedłoŜony 
odpis z KRS, innego właściwego 
rejestru lub dokumentu prawnego jest 
zgodny ze stanem prawnym  
i faktycznym, 



 

10 66/15/2011 
Fundacja 

GAUDEAMUS 

Kujawsko-Pomorskie 
Kino dla Osób 
Niewidomych 

- brak wymaganego podpisu oraz 
pieczęci drugiej osoby upowaŜnionej  
z uwagi na reprezentację łączną: 
kserokopia statutu,  KRS-u, 
sprawozdania merytorycznego, 
sprawozdania finansowego, 

11 76/15/2011 
Towarzystwo 

Rodziców Specjalnej 
Troski 

III Turniej Kręglarski 
Osób Niepełnosprawnych 
Województwa Kujawsko-

Pomorskiego  
Brodnica 2011 

- brak aktualnego wypisu z KRS  
(tj. zgodny ze stanem faktycznym  
i prawnym) lub innego dokumentu 
potwierdzającego status prawny 
oferenta oraz nazwiska i funkcje osób 
upowaŜnionych do składania 
oświadczeń woli w jego imieniu, 

12 78/15/2011 

Pomorsko-Kujawski 
Klub Kultury 

Fizycznej, Sportu i 
Turystyki 

Niewidomych i 
Słabowidzących 

"Łuczniczka" 

Sprawni i aktywni 

- brak aktualnego wypisu z KRS  
(tj. zgodny ze stanem faktycznym  
i prawnym) lub innego dokumentu 
potwierdzającego status prawny 
oferenta oraz nazwiska i funkcje osób 
upowaŜnionych do składania 
oświadczeń woli w jego imieniu, 

13 83/15/2011 
Stowarzyszenie 

Pomocy na rzecz 
rodzin 

X Olimpiada Sportowa 
Środowiskowych Domów 

Samopomocy 
Województwa Kujawsko-

Pomorskiego  
Nowa Wieś Wielka 2011 

- brak wymaganego podpisu oraz 
pieczęci drugiej osoby upowaŜnionej  
z uwagi na reprezentację łączną: 
kserokopia statutu,  KRS-u, 
sprawozdania merytorycznego, 
sprawozdania finansowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporz.: Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych, 31.01.2011 r. 


