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Wyniki oceny formalnej ofert 

złożonych w otwartym konkursie o zlecenie w 2017 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,  

ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

Oceny formalnej dokonano na podstawie Uchwały Nr 16/204/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2017 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

Zgodnie z § 7 ust. 4 Załącznika nr 1 do ww. Uchwały: Organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) w terminie 7 dni od zamieszczenia niniejszych 

wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie wskazanym do uzupełnienia. W przypadku niedotrzymania terminu lub braku uzupełnienia oferta nie 

będzie rozpatrywana. 

Lp. Nazwa i adres oferenta/oferentów Tytuł zadania 

Ocena formalna oferty 

Uwagi/do uzupełniania 

Oferta 
spełnia 
wymogi 
formalne 

(tak/nie) 

Oferta 
podlega 

uzupełnieniu 
(tak/nie) 

1. 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 

i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku 

Wypadków Komunikacyjnych "Promyk"  

ul. Pasymska 21A 

12-100 Szczytno 

Droga do samodzielności  TAK 

Należy przedłożyć Statut lub inny dokument, 

z którego będzie wynikał zakres prowadzonej 

działalności odpłatnej. 

2. 

Polskie Stowarzyszenie Opiekunów  

"Z Nami Łatwiej" 

ul. Pstrowskiego 27 lok. 3A 

10-601 Olsztyn 

Wsparcie codziennego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych ruchowo i ich opiekunów - Z 

nami łatwiej. 
TAK  Bez uwag 

3. 

Polski Związek Głuchych 

Oddział Warmińsko-Mazurski w 

Olsztynie 

ul. Kętrzyńskiego 3/1 

10-506 Olsztyn 

„Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i 

warsztatów dla członków rodzin osób 

niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i 

wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w 
proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób 

niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

zagadnień dotyczących procesu integracji osób 

niepełnosprawnych w najbliższym środowisku  

i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności 

życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności 

ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z 

osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania 

nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich 

rehabilitacji" 

 TAK 

Należy dostarczyć dokument dotyczący umocowania 

członków Zarządu Tymczasowego w zakresie 

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta 

Brak stosownych oświadczeń – Oświadczenie 

dotyczące opłacenia składek na ubezpieczenie 

społeczne (str. 13 oferty) 
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4. 

Polski Związek Głuchych 
Oddział Warmińsko-Mazurski w 

Olsztynie 

ul. Kętrzyńskiego 3/1 

10-506 Olsztyn 

"Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, 

społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na 

temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, 

sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla 

osób niepełnosprawnych." 

 TAK 

 Należy dostarczyć dokument dotyczący umocowania 
członków Zarządu Tymczasowego w zakresie 

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta 

Brak stosownych oświadczeń – Oświadczenie 

dotyczące opłacenia składek na ubezpieczenie 

społeczne (str. 14 oferty) 

5 
Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce 

ul. Turowskiego 1 

10-685 Olsztyn  

"Więcej wiem, potrafię więcej. Wieloprofilowe 

wsparcie osób niepełnosprawnych i osób 

bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 

społecznej" 

TAK   Bez uwag 

6. 

Mazurska Fundacja Młodzieży 

Niepełnosprawnej "Marzenia" 

ul. Suwalska 2 D 

11-510 Wydminy 

"AKADEMIA TWÓRCZEGO ROZWOJU - EDU-

REH" 
TAK  Bez uwag 

7. 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób 

z Zespołem Downa "Strzał w 10" w 

Olsztynie 

ul. Czapli 2 

11-041 Olsztyn 

"Chcę być samodzielny" TAK  Bez uwag 

8. 

Stowarzyszenie Integracji Osób 
Niepełnosprawnych SION w 

Bartoszycach 

ul. Bema 51 A 

11-200 Bartoszyce 

"Bez Barier"  TAK 

Brak stosownych oświadczeń – Oświadczenie 

dotyczące opłacenia należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych (str. 12 oferty) 

9. 

Stowarzyszenie Integracji Osób 

Niepełnosprawnych SION w 

Bartoszycach 

ul. Bema 51 A 

11-200 Bartoszyce 

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW 

- "WYJĄTKOWE RODZICIELSTWO" 
 TAK 

Brak stosownych oświadczeń – Oświadczenie 

dotyczące opłacenia należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych (str. 12 oferty) 

10. 
Caritas Diecezji Ełckiej 

ul. ks.prał. Mariana Szczęsnego 1 

19-300 Ełk 

"Krok ku samodzielności III" TAK  Bez uwag 

11. 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 
w Elblągu 

ul. 1 Maja 1 

82-300 Elbląg 

Weekendowe wsparcie i integracja TAK  Bez uwag 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

(10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17): 

- Dorota Pyrczak – inspektor (tel. 89 512 55 50),  

- Przemysław Kulas – główny specjalista (tel. 89 512 55 21), 

- Karolina Mówińska – młodszy referent (tel. 89 512 55 19). 


