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Wykaz ofert złożonych elektronicznie w ramach Zarządzenia Nr 1897/21  

Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2021 r. 

 

Nazwa konkursu: Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia 
publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego 

Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Miasta Gdańska na rok 2022 

Organizator: Urząd Miejski w Gdańsku, WRS - Wydział Rozwoju Społecznego 

Termin realizacji zadań: 14.02.2022 - 31.12.2022  

Kwota przeznaczona na 
zadania 

Numer konkursu w systemie 
Witkac.pl:  
Nazwa zadania:  
 

166 264 zł  
 

[2.10/1897/21]/Zad. Nr 2.10. (numer techniczny: 18991) 
 
Poszerzanie i udoskonalanie oferty programów 
profilaktycznych z zakresu uzależnień, skierowanych do 
dzieci i młodzieży przez: 
a. realizację programów rekomendowanych; 

b. prowadzenie profilaktycznych programów informacyjnych; 

c. prowadzenie profilaktycznych programów edukacyjnych - 
uczenie umiejętności społecznych i/lub prowadzenie zajęć  
z elementami socjoterapii, terapii pedagogicznej, arteterapii, 
itp.; 
d. prowadzenie zajęć edukacyjno – rozwojowych (warsztaty 
taneczne, muzyczne, teatralne itp.) stanowiących integralną 
część całorocznej pracy profilaktycznej; 

e. organizowanie turnusów terapeutycznych, stanowiących 
integralną część całorocznej pracy profilaktycznej; 
f. prowadzenie profilaktycznych programów rówieśniczych; 
g. inne działania uzasadnione potrzebami/aktualną sytuacją. 
 

Wyniki oceny formalnej 

Lp. Tytuł oferty/ Oferent Kwota 
wnioskowana 

Wynik oceny 

1. Wybierz wolność – profilaktyka wczesnej 
inicjacji alkoholowej i narkotykowej – 
Gdańsk 2022 

Fundacja NA TEMAT – Pracownia 
Profilaktyki i Terapii Uzależnień  

 64 990 zł 
 

Do poprawy: 

Podpisy na potwierdzeniu złożenia 
oferty, zgodnie z reprezentacją 
z KRS sugerują, że dokonano 
czynności przekraczającej zwykły 
zarząd. Wymagane zatem jest 

potwierdzenie porozumienia zarządu 
z fundatorami. 

Brak wykreśleń na wszystkich 
złożonych oświadczeniach 
o niekaralności. 

Brak podpisu na Załączniku Nr 10 
dotyczącym sposobu uwzględniania 
zasad zapewniania dostępności 
osobom o szczególnych potrzebach 

(...) 

2. Szkoła dla rodziców i wychowawców. 
Wychowanie nastolatka 

Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki 
Społecznej 

 

 

 

 

18 200 zł 
 

Do poprawy: 

Brak wykreśleń na wszystkich 
złożonych oświadczeniach 
o niekaralności.  

Brak imienia na oświadczeniu 
o niekaralności p. Kopińska-Ulerych. 

Brak narzędzia ewaluacyjnego 
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3. PROFIAKTYWATOR 2022 

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej 

„Mrowisko” 

28 261 zł 
 

Do poprawy: 

Nieczytelne podpisy złożone na 

oświadczeniach o niekaralności  p. 
Grzegorz  Kędzioł  
i p. Aleksandra Drygas. 

4. Program profilaktyczny: „Akademia 
Dynamiczna Tożsamość” (adT) edycja 
2022 

Fundacja Citizen Project  

 32 900zł 
 

Do poprawy: 

Brak wykreśleń na oświadczeniu 

o niekaralności p. Beata Staszyńska-
Hansen 

5. 2022 Trop – program profilaktyki 
uzależnień 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Gdańska 

 43 490 zł 
 

Do poprawy: 

Brak oświadczenia o niekaralności 
Głównej Księgowej Chorągwi 
Gdańskiej ZHP. 

Brak imienia na oświadczeniu 
o niekaralności p. Kozłowskiego  

i p. Michałowskiego.  
Brak wykreśleń na wszystkich 

złożonych oświadczeniach 
o niekaralności. 

Brak potwierdzenia uiszczenia opłaty 
skarbowej za pełnomocnictwo 
udzielone Głównej Księgowej 
Chorągwi Gdańskiej ZHP. 

 

 
 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 
z up. 

/-/ Monika Chabior 
ZASTĘPCZYNI PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

 

 


