
Wykaz ofert złożonych w ramach konkursu nr 4/2018 na wykonanie zadań publicznych 

pn. „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim” 

posiadających uchybienia formalne 

 

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, 

 Plac Teatralny 2, 87 -100 Toruń ) 

 

l.p. 

Nr 

oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Uwagi 

1 358 

Stowarzyszenie Monar. 

Poradnia Profilaktyczno – 

Konsultacyjna w Bydgoszczy Wspólna sprawa 

Brak umocowania dla członków 

Zarządu Głównego podpisujących 

upoważnienie dla osoby 

reprezentującej stowarzyszenie lub 

brak uchwały o zmianie Zarządu 

Głównego. 

2 481 

Ogólnopolska Fundacja Na 

Rzecz Zapobiegania 

Narkomanii 

Program pomocy pacjentom 

Ośrodka Terapii Odwykowej 

Uzależnień w Toruniu oraz ich 

rodzinom – „Zdrowieć razem” 

Brak umowy 

partnerskiej/oświadczenia/listu 

intencyjnego  

3 483 

Ogólnopolska Fundacja Na 

Rzecz Zapobiegania 

Narkomanii 

Budowanie zdrowego stylu 

życia poprzez udział w 

obozach żeglarskim, górskim 

oraz pikniku rocznicowym 

Ośrodka Terapii Odwykowej 

Uzależnień w Toruniu 

Brak umowy 

partnerskiej/oświadczenia/listu 

intencyjnego 

4 650 

Stowarzyszenie 

Wolontariuszy „Razem” Razem bezpieczniej 

W ofercie brak zadeklarowanej 

dostępności lub uzasadnienia  

o niemożności zapewnienia dostępu 

dla osób z niepełnosprawnościami 

(„nie dotyczy” wskazuje na brak 

opisu) 

5 838 

Polskie Towarzystwo 

Zapobiegania Narkomanii 

(Oddział w Bydgoszczy) 

Program wczesnej interwencji 

Fred goes net 

Brak umocowania dla członka 

Zarządu Głównego podpisującego 

upoważnienie dla osób 

reprezentujących stowarzyszenie. 

6 

 

Polskie Towarzystwo 

Zapobiegania Narkomanii 

(Oddział w Bydgoszczy) 

Program wspierania  

i wzmacniania rodzin 

Brak umocowania dla członka 

Zarządu Głównego podpisującego 

upoważnienie dla osób 

reprezentujących stowarzyszenie. 

W ofercie brak zadeklarowanej 

dostępności lub uzasadnienia  

o niemożności zapewnienia dostępu 

dla osób z niepełnosprawnościami 

(„nie dotyczy” wskazuje na brak 

opisu) 

 

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: Rita Załucka tel. 56 652 18 20 

email: r.zalucka@kujawsko-pomorskie.pl 

mailto:r.zalucka@kujawsko-pomorskie.pl

