
Informacja o wynikach konkursu ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań określonych w Gdańskim Programie Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom 

Cywilizacyjnym na lata 2016 – 2020: 
 „Zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia” 

Umowy zostaną podpisane na okres od 2017 do 2020 roku. 
Przedstawiona wartość dotyczy wysokości dotacji w 2017 roku 

 

Lp. Oferent Tytuł zadania Wynik oceny formalnej Kwota 
przyznana 

1 Przychodnia Aksamitna 
Sp. z.o.o. z Gdańska 

Szczepienie przeciw 
grypie mieszkańców 
Gdańska 65+ 

Oferta niezgodna ze 
wzorem załączonym do 
ogłoszenia o konkursie 

0 zł 

2 Przychodnia Lekarska 
Nowy Chełm sp. z.o.o. z 
Gdańska 

Szczepię się i grypa mi 
niestraszna 

Oferta zakwalifikowana 
do drugiego etapu 

28.000 zł 

3 Przychodnia lekarska 
Jasień z Gdańska 

Nie daj się grypie – 
bezpłatne szczepienia 
przeciw grypie dla 
mieszkańców Gminy 
Miasta Gdańska po 65 
roku życia 

Oferta uzupełniona 12.000 zł 

4 NZOZ Przychodnia 
Morena Sp. z o.o. z 
Gdańska 

Lepiej zapobiegać niż 
leczyć – więcej 
pewnego zdrowia  

Oferta uzupełniona 20.000 zł 

5 Przychodnia BaltiMed 
Sp. z o. o. sp. 
komantydowa z 
Gdańska 

Szczepienia przeciw 
grypie dla mieszkańców 
Gdańska 65+ 

Oferta niewypełniona 
prawidłowo (niepełny 

kosztorys realizacji 
zadania) 

0 zł 

6 Gdańskie Centrum 
Zdrowia z Gdańska 

Nie daj się grypie Oferta niezgodna ze 
wzorem załączonym do 
ogłoszenia o konkursie 

0 zł 

7 Przychodnia Kartuska 
sp. z o.o. z Gdańska 

Po szczepieniu grypa 
nie taka straszna 

Oferta zakwalifikowana 
do drugiego etapu 

11.250 zł 

8 Przychodnia 
Wassowskiego sp. z 
o.o. z Gdańska 

Szczepienie przeciwko 
grypie mieszkańców 
Gdańska 65+ 

Oferta niezgodna ze 
wzorem załączonym do 
ogłoszenia o konkursie 

0 zł 

9 Falck Medycyna Sp. z o. 
o. z Gdańska 

Ochroń się aktywnie 
przed wirusem grypy 

Nie uzupełniono braków 
formalno-prawnych 

0 zł 

10 Centrum Medyczne 
Zaspa sp. z  o.o. z 
Gdańska 

Zaszczep się przeciwko 
grypie a będziesz cieszył 
się jesienią życia 

Oferta uzupełniona 46.200 zł 

11 Centrum Medyczne 
„Zdrowie” sp. z o.o. z 
Gdańska  

My się grypy nie boimy 
– bo co roku się 
szczepimy 

Oferta niezgodna ze 
wzorem załączonym do 
ogłoszenia o konkursie 

0 zł 

12 Przychodnia Brzeźno 
sp. z o.o. z Gdańska 

Zaszczep się a pokonasz 
grypę 

Oferta zakwalifikowana 
do drugiego etapu 

14.500 zł 

13 Nadmorskie Centrum 
Medyczne sp. z o.o. z 
Gdańska 

Program zdrowotny – 
zaszczep się przeciwko 
grypie a będziesz cieszył 
się jesienią życia 

Oferta niewypełniona 
prawidłowo (niepełny 

kosztorys realizacji 
zadania) 

0 zł 

14 Przemysłowy Zespół Z naszym szczepieniem Oferta niewypełniona 0 zł 



Opieki Zdrowotnej z 
Gdańska 

ominie Cię grypy 
cierpienie 

prawidłowo (niepełny 
kosztorys realizacji 

zadania) 

 

1. Oferentom przysługuje możliwość odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu. 

2. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska, za pośrednictwem 

Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego UMG, w terminie trzech dni roboczych od dnia 

ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu. Odwołanie należy złożyć w siedzibie Ogłaszającego: Urząd 

Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, Sala Obsługi Mieszkańców, stanowisko: 14 – 17 lub 

przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Nowe 

Ogrody 8/12, 80 – 803 Gdańsk - w tym przypadku, o terminie złożenia odwołania decyduje data 

wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

3. Odwołanie będzie rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż przed publikacją ostatecznych 

wyników konkursu. 

 

Informacja o wynikach konkursu ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań określonych w Gdańskim Programie Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom 

Cywilizacyjnym na lata 2016 – 2020: 
„Program wsparcia, realizowany w 2017 roku, dla osób w wieku 60 lat i więcej, cierpiących na 

choroby przewlekłe, takie jak: cukrzyca typu II, przewlekła obturacyjna choroba płuc, nadciśnienie 
tętnicze oraz choroby układu krążenia” 

Program będzie realizowany w 2017 roku 
 

Lp. Oferent Tytuł zadania Wynik oceny formalnej Kwota 
przyznana 

1 Przychodnia Brzeźno 
sp. z o.o. z Gdańska 

Zdrowy senior to 
aktywny senior 

Niska ocena 
merytoryczna projektu 

0 zł 

2 Uniwersyteckie 
Centrum Kliniczne z 
Gdańska 

Edukacja chorych na 
POCHP i ich opiekunów 
skutecznym wsparciem 
aktywnego starzenia 

Nie uzupełniono braków 
formalno-prawnych 

0 zł 

3 Nadmorskie Centrum 
Medyczne sp. z o.o. z 
Gdańska 

Program wsparcia 
zdrowotnego dla osób 
po 60 roku życia – 
sprawny senior 

Oferta niewypełniona 
prawidłowo (niepełny 
kosztorys realizacji 
zadania) 

0 zł 

 

1. Oferentom przysługuje możliwość odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu. 

2. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska, za pośrednictwem 

Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego UMG, w terminie trzech dni roboczych od dnia 

ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu. Odwołanie należy złożyć w siedzibie Ogłaszającego: Urząd 

Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, Sala Obsługi Mieszkańców, stanowisko: 14 – 17 lub 

przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Nowe 

Ogrody 8/12, 80 – 803 Gdańsk - w tym przypadku, o terminie złożenia odwołania decyduje data 

wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

3. Odwołanie będzie rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż przed publikacją ostatecznych 

wyników konkursu. 


