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Wyniki oceny formalnej ofert 
złoŜonych w otwartym konkursie o zlecenie w 2016 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 20/331/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2016 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 poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) 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. 

Polskie Stowarzyszenie Opiekunów  
"Z Nami Łatwiej" 
ul. Pstrowskiego 27/3A 
10-601 Olsztyn 

Wsparcie codziennego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych ruchowo i ich opiekunów - 

Z nami łatwiej. 
TAK  Bez uwag 

2. 

Mazurska Fundacja MłodzieŜy 
Niepełnosprawnej "Marzenia" 
ul. Suwalska 2 D 
11-510 Wydminy 

Mobilna Akademia - EDU-REH TAK  Bez uwag 

3. 

Stowarzyszenie "Dać Nadzieję" przy 
Środowiskowym Domu Samopomocy  
w Olecku 
ul. Armii Krajowej 26 
19-400 Olecko 

Chcę porozumiewać się z Wami  TAK 

Załączone oświadczenie dotyczące zobowiązań 
wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych naleŜy uzupełnić o informację, 
czy  Oferent jest/nie jest zobowiązany do wpłat na 
rzecz PFRON oraz czy zalega/nie zalega z wpłatami 
na rzecz PFRON. 

4. 

Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy 
Osobom z Wadą Słuchu  
"Pokonać ciszę" 
ul. M. Grzegorzewskiej 6 
10-048 Olsztyn 

Malujemy naszą przyszłość - czyli nabywanie 
nowych umiejętności zawodowych przez 

niesłyszących uczniów 

Zgodność 
zasięgu 

terytorialnego 
zadania do 

oceny Komisji 

TAK 

Zgodnie z § 7 ust.3 Załącznika nr 1 do ww. Uchwały 
„W przypadku wątpliwości dotyczących oceny oferty 
ze względu na to czy zadanie jest zgodne z zakresem 
i opisem zadań zawartych w ogłoszeniu 
konkursowym (dot. równieŜ zasięgu terytorialnego 



 
2

Fundacja "Dźwięki ciszy" 
ul. Jagodowa 11 B 
10-186 Olsztyn 

Konkursowej zadania), ofertę wg tego kryterium ocenia komisja 
konkursowa”. 
Ofertę naleŜy uzupełnić o oświadczenia Fundacji 
„Dźwięki ciszy” dotyczące zobowiązań wobec 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych,  stanowiące załącznik nr 1 do 
przedmiotowego ogłoszenia oraz o podatku VAT,   
stanowiące załącznik nr 2 do przedmiotowego 
ogłoszenia.  

5 

Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy 
Osobom z Wadą Słuchu  
"Pokonać ciszę" 
ul. M. Grzegorzewskiej 6 
10-048 Olsztyn 

Przyszłość w moich rękach cz II" - 
zintegrowane działania zmierzające  
do włączenia osób niesłyszących  

w rynek pracy 

Zgodność 
zasięgu 

terytorialnego 
zadania do 

oceny Komisji 
Konkursowej 

TAK 

Zgodnie z § 7 ust.3 Załącznika nr 1 do ww. Uchwały 
„W przypadku wątpliwości dotyczących oceny oferty 
ze względu na to czy zadanie jest zgodne z zakresem 
i opisem zadań zawartych w ogłoszeniu 
konkursowym (dot. równieŜ zasięgu terytorialnego 
zadania), ofertę wg tego kryterium ocenia komisja 
konkursowa”. 
Ofertę naleŜy uzupełnić o oświadczenia Fundacji 
„Dźwięki ciszy” dotyczące zobowiązań wobec 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych,  stanowiące załącznik nr 1 do 
przedmiotowego ogłoszenia oraz o podatku VAT,   
stanowiące załącznik nr 2 do przedmiotowego 
ogłoszenia.  

Fundacja "Dźwięki ciszy" 
ul. Jagodowa 11 B 
10-186 Olsztyn 

6. 

Stowarzyszenie Integracji Osób 
Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach 
ul. Bema 51 A 
11-200 Bartoszyce 

BliŜej do samodzielności TAK  Bez uwag 

7. 

Stowarzyszenie Integracji Osób 
Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach 
ul. Bema 51 A 
11-200 Bartoszyce 

Warsztaty szkoleniowe dla otoczenia 
współpracującego z osobami 

niepełnosprawnymi 
TAK  Bez uwag 

8. 
Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce 
ul. Turowskiego 1 
10-685 Olsztyn  

Od wiedzy do działania. Wsparcie dzieci i 
 młodzieŜy z autyzmem i zespołem Aspergera 

oraz ich rodzin 

Zgodność 
zasięgu 

terytorialnego 
zadania do 

oceny Komisji 
Konkursowej 

 

Zgodnie z § 7 ust.3 Załącznika nr 1 do ww. Uchwały 
„ W przypadku wątpliwości dotyczących oceny 
oferty ze względu na to czy zadanie jest zgodne  
z zakresem i opisem zadań zawartych w ogłoszeniu 
konkursowym (dot. równieŜ zasięgu terytorialnego 
zadania), ofertę wg tego kryterium ocenia komisja 
konkursowa”. 

9. 

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób 
Niepełnosprawnych 
ul. Piłsudskiego 7/9 lok. 14 
10-575 Olsztyn 

Podnoszenie kwalifikacji pracowników, 
działaczy, wolontariuszy NGO TAK  Bez uwag 
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10. 
Stowarzyszenie "Bądź dobrej myśli" 
ul. Wyszyńskiego 8 
10-457  Olsztyn 

Perpetuum mobile NIE NIE Zadanie nie jest zgodne z zakresem zadań zawartych 
w ogłoszeniu konkursowym.  

11. 

Stowarzyszenie na Rzecz Normalizacji 
śycia Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną 
Al. Piłsudskiego 42 
10-950 Olsztyn 

Kompetencje społeczne drogą do autonomii 
osób niepełnosprawnych TAK  Bez uwag 

12. 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom  
po Udarach i Urazach Mózgu  
CON CRESCO 
ul. Malewskiego 4/14 
10-686 Olsztyn 

Poradnia telefoniczna dla osób po udarach 
mózgu - udar mózgu "I co dalej” 

Zgodność 
zakresu i opisu 

zadań z 
zawartymi  

w ogłoszeniu 
konkursowym 

do oceny 
Komisji 

Konkursowej 

TAK 

Zgodnie z § 7 ust.3 Załącznika nr 1 do ww. Uchwały 
„W przypadku wątpliwości dotyczących oceny oferty 
ze względu na to czy zadanie jest zgodne z zakresem 
i opisem zadań zawartych w ogłoszeniu 
konkursowym (dot. równieŜ zasięgu terytorialnego 
zadania), ofertę wg tego kryterium ocenia komisja 
konkursowa”. 
Ofertę naleŜy uzupełnić o podpis drugiej osoby, 
zgodnie z KRS. 
Ofertę naleŜy uzupełnić o oświadczenia dotyczące 
zobowiązań wobec Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  stanowiące 
załącznik nr 1 do przedmiotowego ogłoszenia oraz  
o podatku VAT,   stanowiące załącznik nr 2 do 
przedmiotowego ogłoszenia. 

13. 

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób 
Niepełnosprawnych 
ul. Związku Jaszczurczego 15 
82-300 Elbląg 

Aktywizuj się z ERKONem TAK  Bez uwag 

14. 

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób 
Niepełnosprawnych 
ul. Związku Jaszczurczego 15 
82-300 Elbląg 

Wzmocnienie jakości funkcjonowania 
powiatowych społecznych rad na rzecz osób 

niepełnosprawnych w województwie 
warmińsko-mazurskim 

Zgodność 
zakresu i opisu 

zadań z 
zawartymi  

w ogłoszeniu 
konkursowym 

do oceny 
Komisji 

Konkursowej 

 

Zgodnie z § 7 ust.3 Załącznika nr 1 do ww. Uchwały 
„W przypadku wątpliwości dotyczących oceny oferty 
ze względu na to czy zadanie jest zgodne z zakresem 
i opisem zadań zawartych w ogłoszeniu 
konkursowym (dot. równieŜ zasięgu terytorialnego 
zadania), ofertę wg tego kryterium ocenia komisja 
konkursowa”. 
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15. 

GiŜyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą 
Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół 
"Tulipany" 
ul. Bohaterów Westerplatte 24/2 
11-500 GiŜycko 

Program poprawy codziennego funkcjonowania 
osób niepełnosprawnych  

z powodu choroby Parkinsona  i ich opiekunów 

Zgodność 
zakresu i opisu 

zadań z 
zawartymi  

w ogłoszeniu 
konkursowym 

do oceny 
Komisji 

Konkursowej 

 

Zgodnie z § 7 ust.3 Załącznika nr 1 do ww. Uchwały 
„W przypadku wątpliwości dotyczących oceny oferty 
ze względu na to czy zadanie jest zgodne z zakresem 
i opisem zadań zawartych w ogłoszeniu 
konkursowym (dot. równieŜ zasięgu terytorialnego 
zadania), ofertę wg tego kryterium ocenia komisja 
konkursowa”. 

16. 
Caritas Diecezji Ełckiej 
ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1 
19-300 Ełk 

Krok ku samodzielności II TAK  Bez uwag. 

17. 

Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny 
Regionu Elbląskiego 
ul. Związku Jaszczurczego 17 
82-300 Elbląg 

Aktywność podstawą samodzielności - 
aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych 

z Elbląga i powiatu elbląskiego 
TAK  Bez uwag. 

18. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 
Okręgowy w Morągu 
Plac Jana Pawła II 1 
14-300 Morąg 

Zrozumieć aby pomóc  TAK 
Ofertę oraz załączniki naleŜy uzupełnić o podpis 
Skarbnika, zgodnie z KRS. 

19. 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób  
z Zespołem Downa "Strzał w 10"  
w Olsztynie 
ul. Czapli 2 
11-041 Olsztyn 

Samodzielni Niepełnosprawni TAK  Bez uwag 

20. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym Koło  
w Dobrym Mieście 
ul. Garnizonowa 20 
11-040 Dobre Miasto 

Mieszkanie treningowe szansą na 
samodzielność osób niepełnosprawnych  TAK 

Ofertę oraz załączniki naleŜy uzupełnić o podpis 
Głównego Księgowego, zgodnie z KRS. 

21. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym Koło  
w Elblągu 
ul. 1 Maja 1 
82-300 Elbląg 

Pensjonat Krótkiego Pobytu - wsparcie i 
aktywność  TAK 

Ofertę oraz załączniki naleŜy uzupełnić o podpis 
Głównego Księgowego, zgodnie z KRS. 

22. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym Koło  
w Elblągu 
ul. 1 Maja 1 
82-300 Elbląg 

Dobry początek - wczesna interwencja kluczem 
do lepszego funkcjonowania dzieci z 

niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin 
 TAK 

Ofertę oraz załączniki naleŜy uzupełnić o podpis 
Głównego Księgowego, zgodnie z KRS. 
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23. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym Koło  
w GiŜycku 
ul. Dąbrowskiego 15 
11-500 GiŜycko 

Warsztaty kompetencji społecznych dla osób z 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu  TAK 

Załączniki naleŜy uzupełnić o podpis Głównego 
Księgowego, zgodnie z KRS. 

24 

Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego 
Związku Głuchych 
ul. Kętrzyńskiego 3/1 
10-506 Olsztyn 

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć  TAK 

Oferta i załączniki winny być podpisane przez osoby 
upowaŜnione do składania oświadczeń woli w 
sprawach majątkowych w imieniu Oferenta, zgodnie 
z postanowieniami statutu oraz KRS, w tym zakresie 
naleŜy przedłoŜyć stosowną Uchwałę Zarządu i 
uzupełnić podpisy. Ponadto, naleŜy przedłoŜyć Statut 
lub inny dokument, z którego będzie wynikał zakres 
prowadzonej działalności odpłatnej. 

 
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 – inspektor (tel. 89 512 55 21), 
- Radosław Kaim – podinspektor (tel. 89 512 55 19), 


