
Wykaz ofert złożonych w ramach konkursu nr 3/2018 na wykonanie zadań publicznych  

pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim” 

posiadających uchybienia formalne możliwe do uzupełnienia  
 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych  

w terminie 7 dni od dnia ukazania się stosownej informacji na stronie internetowej 

www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl, tj. do dnia 2 lutego 2018 r. Jednocześnie informujemy, że 

poniższy wykaz nie stanowi wyników pełnej oceny formalnej, lecz zestawienie usterek możliwych do 

usunięcia, np.: brak określonego załącznika,  podpisu. 

 

(liczy się data dostarczenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87 -100 Toruń ) 

 

l.p. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Nazwa zadania Uwagi 

1. 141 
Włocławskie Stowarzyszenie 

Trzeźwości PROMIEŃ 
Koniec współuzależnienia 

W ofercie brak zadeklarowanej 

dostępności lub uzasadnienia  

o niemożności zapewnienia dostępu 

dla osób z niepełnosprawnościami 

(„nie dotyczy” wskazuje na brak 

opisu) 

2. 387 Stowarzyszenie MONAR Ważna sprawa  

Brak umocowania dla członków 

Zarządu Głównego podpisujących 

upoważnienie dla osoby 

reprezentującej stowarzyszenie lub 

brak uchwały o zmianie Zarządu 

Głównego 

3. 402 Fundacja  Światło-Życie 
Kujawsko-Pomorski Kongres: 

Ku Trzeźwości Narodu 

Brak właściwego pełnomocnictwa dla 

osoby podpisującej ofertę lub brak 

podpisów uprawnionych osób pod 

ofertą 

4. 455 
Stowarzyszenie Profilaktyki  

i Resocjalizacji  Mateusz 

Profilaktyka choroby 

alkoholowej wśród 

Podopiecznych Stowarzyszenia 

Mateusz w Toruniu 

W ofercie brak zadeklarowanej 

dostępności lub uzasadnienia  

o niemożności zapewnienia dostępu 

dla osób z niepełnosprawnościami 

(„nie dotyczy” wskazuje na brak 

opisu) 

5. 647 

Towarzystwo Pomocy  

im. św. Brata Alberta  

Koło Inowrocławskie  

Powrót do społeczeństwa 

W ofercie brak zadeklarowanej 

dostępności lub uzasadnienia  

o niemożności zapewnienia dostępu 

dla osób z niepełnosprawnościami 

(„nie dotyczy” wskazuje na brak 

opisu) 

6. 789 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Nawiedzenia NMP  

w Markowicach 

Bezpieczny powrót 

Brak umów partnerskich, oświadczeń 

lub listów intencyjnych partnerów 

projektu 

7. 823 
Polskie Towarzystwo 

Zapobiegania Narkomanii 

Alternatywa dla Freda i pomoc 

rodzinie 

Brak umocowania dla członka 

Zarządu Głównego podpisującego 

upoważnienie dla osób 

reprezentujących stowarzyszenie 

 
W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych 

oferta nie będzie rozpatrywana 

 
Uzupełnienie należy dostarczyć na adres: 

 

Departament Spraw Społecznych,  

Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia/ Biuro Zdrowia Publicznego 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Plac Teatralny 2  

87-100 Toruń 

 

Kontakt: Agnieszka Szpejna tel. 56 652 18 19 

email: a.szpejna@kujawsko-pomorskie.pl 

mailto:a.szpejna@kujawsko-pomorskie.pl

