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Nazwa konkursu: Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia 

publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji 

Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym 

na lata 2021 – 2025 

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

Termin realizacji zadań: 17.10.2022 - 31.12.2022 

Kwota przeznaczona na 

zadania 

Numer konkursu w 

systemie Witkac.pl:  

Nazwa zadania:  

130 000,00 zł  

 

1/1662/22 (numer techniczny: 22229)  

 

Działania edukacyjne i badania przesiewowe - Konkurs ofert 

na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach 

Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania 

Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025 

Wyniki oceny formalnej 

Lp. Tytuł oferty/ Oferent Kwota 

wnioskowana 

Wynik oceny 

1 Kampania pn. "Zapobieganie 

krótkowzroczności u 5-latków 

uczęszczających do gdańskich 

przedszkoli" - FUNDACJA 

WSPIERANIA ROZWOJU 

OKULISTYKI "OKULISTYKA 21" 

124 200,00 zł Pozytywna 

 

2 Badania przesiewowe wzroku dzieci - 

urodzonych w 2017 roku -  

PORADNIA OKULISTYCZNA 

"VISUS" S.C. ELŻBIETA GOTALSKA, 

KRYSTYNA STANIEWICZ 

128 000,00 zł Do poprawy: 

Brak wykreśleń na 

oświadczeniach o niekaralności. 

Brak dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje 

dwóch osób wymienionych w 

zasobach kadrowych. 

 Data generowania dokumentu: 20 września 2022 r. 

 

Nazwa konkursu: Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia 

publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji 

Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym 

na lata 2021 – 2025 

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

Termin realizacji zadań: 17.10.2022 - 30.06.2025 

Kwota przeznaczona na 

zadania 

Numer konkursu w 

systemie Witkac.pl:  

Nazwa zadania:  

8 325 000,00 zł  

 

2/1662/22 (numer techniczny: 22230)  

 

Szczepienia p/HPV - Konkurs ofert na realizację zadań  

z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego 

Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom 

Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025 
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Wyniki oceny formalnej 

Lp. Tytuł oferty/ Oferent Kwota 

wnioskowana 

Wynik oceny 

1 HPV? Nie, dziękuję ! - Centrum 

Medyczne Zaspa Sp. z o.o. 

269 734,00 zł Do poprawy: 

Brak wykreśleń na wszystkich 

trzech oświadczeniach 

o niekaralności. 

Brak wpisu/oświadczenia  

o zmianie nazwiska jednej z 

osób wymienionych w zasobach 

kadrowych. 

Nieuzupełnione następujące 

miejsca w załączniku „Gdańsk 

bez plastiku”: Tytuł zadania, 

opis podejmowanych rozwiązań 

oraz numer działania 

z harmonogramu w ofercie. 

 

2 Realizacja Programu profilaktyki 

zakażeń wirusami brodawczaka 

ludzkiego (HPV) na terenie Gminy 

Miasta Gdańska na lata 2019 – 2025, 

zwiększenie odporności osobniczej na 

zakażenia wirusem HPV dziewcząt i 

chłopców w wieku 12 lat oraz 

zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie 

zapobiegania chorobom 

nowotworowym i zakażeniom 

wywołanym przez wirusy brodawczaka 

ludzkiego chłopców i dziewcząt w wieku 

12 lat w -  

HMS ASSISTANCE WATOŁA 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AKCYJNA 

507 000,00 zł Do poprawy: 

Brak wykreśleń w oświadczeniu 

o niekaralności. Należy 

dołączyć oświadczenia o 

niekaralności pozostałych 

członków zarządu. 

Brak narzędzia ewaluacyjnego 

przygotowanego przez oferenta. 

Dokumenty potwierdzające 

kwalifikacje kadry powinny 

zostać złożone w wersji 

papierowej (ksero 

z poświadczeniem zgodności  

z oryginałem), w przypadku 

zmiany nazwiska należy 

dołączyć dokument 

potwierdzający tę zmianę (np. 

wpis w prawie wykonywania 

zawodu). Należy dołączyć 

dokument potwierdzający 

kwalifikacje całej kadry 

medycznej. 

3 Szczepienia p/HPV - NZOZ "Medycyna 

Rodzinna" Spółka z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością 

120 705,52 zł   Do poprawy: 

Brak wykreśleń (końcówki 

form osobowych) na 

oświadczeniu o niekaralności. 

4 Szczepienia p/HPV dla dzieci w wieku 

12 lat oraz edukacja w zakresie 

profilaktyki nowotworów i zakażeń 

wirusem brodawczaka ludzkiego - 

206 540,00 zł   Do poprawy: 

Brak daty na oświadczeniach  

o niekaralności. 
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PRZYCHODNIA BALTIMED SPÓŁKA 

Z OGRANICZONA 

ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA 

W załączniku „informacja 

o sposobie uwzględniania zasad 

zapewniania dostępności 

osobom o szczególnych 

potrzebach (...)” należy 

uzupełnić numery działań 

z harmonogramu oferty. 

5 Szczepienia przeciw HPV dziewcząt i 

chłopców w wieku 12 lat -    

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Przychodnia Morena Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

360 000,00 zł Do poprawy: 

Brak wykreśleń na 

oświadczeniach o niekaralności. 

Brak oświadczenia jednej 

z członkiń zarządu. 

Proszę uzupełnić/poszerzyć 

załączone narzędzie 

ewaluacyjne. Załączony 

dokument nie może być uznany 

za takie narzędzie, opisuje 

jedynie przebieg ewaluacji, 

a sam w sobie nie jest 

narzędziem. 

Proszę o weryfikację w zakresie 

poprawności nazwisk osób, 

których dokumenty 

potwierdzające kwalifikacje 

dołączono. 

W załączniku - informacja 

o sposobie uwzględniania zasad 

zapewniania dostępności 

osobom o szczególnych 

potrzebach (...) oraz „Gdańsk 

bez plastiku” brak podpisu. 

6 Zadbaj o przyszłość swojego dziecka i 

zaszczep je przeciw wirusowi HPV - 

Przychodnia Lekarska Nowy Chełm 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

450 000,00 zł   Do poprawy: 

Brak wykreśleń oraz 

nieczytelny podpis na 

oświadczeniu o niekaralności. 

Brak wpisu o zmianie nazwiska 

w dokumencie 

potwierdzającym kwalifikacje.  

 Data generowania dokumentu: 20 września 2022 r. 

 

 

 

Nazwa konkursu: Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia 

publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji 

Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym 

na lata 2021 – 2025 

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

Termin realizacji zadań: 17.10.2022 - 31.03.2025 
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Kwota przeznaczona na 

zadania 

Numer konkursu w 

systemie Witkac.pl:  

Nazwa zadania:  

3 561 648,00 zł  

 

3/1662/22 (numer techniczny: 22231)  

 

Szczepienia p/grypie - Konkurs ofert na realizację zadań 

z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego 

Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom 

Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025 

 

Wyniki oceny formalnej 

Lp. Tytuł oferty/ Oferent Kwota 

wnioskowana 

Wynik oceny 

1 Realizacja Programu polityki 

zdrowotnej „Zaszczep się przeciwko 

grypie, a będziesz cieszył się jesienią 

życia. Program na lata 2020 – 2025”. 

Zwiększenie odporności osobniczej na 

zakażenia wirusem grypy w populacji 

gdańszczanek i gdańszczan w wiekuj 65 

lat i więcej oraz zwiększenie wiedzy w 

zakresie zapobiegania grypy. -   

HMS ASSISTANCE WATOŁA 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AKCYJNA 

43 200,00 zł Do poprawy: 

Brak wykreśleń na 

oświadczeniu o niekaralności. 

Należy dołączyć oświadczenia 

pozostałych członków zarządu. 

Proszę zaproponować 

i dołączyć własne narzędzie 

ewaluacyjne, poza tym, które 

stanowi załącznik do ogłoszenia 

konkursu. 

Proszę o uzupełnienie 

dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje w wersji 

papierowej za zgodność 

z oryginałem. Należy dołączyć 

dokumenty potwierdzające 

kwalifikacje całej kadry 

medycznej. 

2 Szczepienia p/grypie - NZOZ 

"Medycyna Rodzinna" Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

35 100,00 zł Negatywna 

3 Szczepienie przeciw grypie dla 

mieszkańców Gdańska 65+ - 

PRZYCHODNIA BALTIMED SPÓŁKA 

Z OGRANICZONA 

ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA 

32 560,00 zł  Do poprawy: 

Brak daty na oświadczeniach  

o niekaralności. 

W załączniku „informacja 

o sposobie uwzględniania zasad 

zapewniania dostępności 

osobom o szczególnych 

potrzebach (...)” proszę 

uzupełnić w dokumencie 

numery działań 

z harmonogramu oferty. 

4 My się grypy nie boimy - bo co roku się 55 500,00 zł  Negatywna 
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szczepimy! -    

CENTRUM MEDYCZNE "ZDROWIE" 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

   

 Data generowania dokumentu: 20 września 2022 r. 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

/-/ Monika Chabior 

ZASTĘPCZYNI PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

 


