
Lp. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu Ocena formalna Uwagi 

1 A.1 Fundacja Imago 

"dostępny asystent w subregionie wrocławskim" 

Udostępnienie usług asystenckich, przerwy 

wytchnieniowej i regeneracyjnej dla mieszkańców 

subregionu wrocławskiego (4 powiaty) 

do uzupełnienia

1. Brak statutu;    2. Nieprawidłowo wskazany rodzaj 

zadania publicznego; 3. Nieuzupełniona cz. V, V.C 

oferty 4. Brak wszystkich wykresleń  w oświadczeniach 

końcowych oferty. 

2 A.2 Fundacja "LUDZKA SPRAWA" "Ludzka sprawa - pomagać potrzebującym" do uzupełnienia

1.  Nieprawidłowo wskazany rodzaj zadania 

publicznego; 2. Omyłki rachunkowe w kalkulacji 

przewidywanych kosztów;

3 A.3
Fundacja Centrum Pomocy Seniorom 

DIGNUM

Niezależne życie w małych miejscowościach 

powiatu wrocławskiego i oleśnickiego
pozytywna

4 A.4
Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech 

Dziecka"

Świadczenie usług asystenckich dla osób z 

niepełnosprawnościami z powiatu trzebnickiego, 

milickiego i oleśnickiego

pozytywna

5 B.1

1. "Fundacja Przystań w Ścinawie";                               

2. Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców 

Osób Niepełnosprawnych "Równe Szanse"

"Pomagamy profesjonalnie" do uzupełnienia
1. Nieprawidłowo wskazany rodzaj zadania 

publicznego; 

6 B.2
1. Fundacja Eudajmonia;                                              

2. Legnickie Centrum Rozwoju Sp. z o.o.

Asystencja osobista skuteczną formą wspierania 

niezależnego życia mieszkańców subregionu 

legnicko-głogowskiego

do uzupełnienia 2. Brak statutu spółki z o.o.

7 C.1
Polski Związek Niewidomych                             

Okręg Dolnośląski

Usługi asystenckie na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami z subregionu 

jeleniogórskiego

pozytywna

8 C.2
Karkonoski Sejmik Osób 

Niepełnosprawnych

Kierunek-samodzielność!: udostępnienie usług 

asystenckich i przerwy wytchnieniowej dla osób z 

niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów - 

mieszkańców subregionu jeleniogórskiego

negatywna

1. Oferta nie została złozona na obowiązujacym 

wzorze; 2. Brak oświadczenia Oferenta o rozliczeniu 

srodków publicznych; 3. Brak rubryk oferty, w których 

nie dopuszcza się uzupełnienia (pkt: III.3, III.4, III. 5, 

III.6, VI); 4. Omyłki rachunkowe w kalkulacji 

przewidywanych kosztów;

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków 

Budżetu Województwa Dolnośląskiego



9 C.3
Bonifraterskie Centrum Zdrowia Spółka z 

ograniczona odpowiedzialnością

Świadczenie usług asystenckich dla mieszkańców 

powiatu lubańskiego, lwóweckiego i 

jeleniogórskiego

negatywna

1. Nieprawidłowo wskazany organ administracji 

publicznej; 2. Brak statutu sp. z o.o.; 3.  Przekroczony 

limit kosztów - promocja. 

10 C.4

Fundacja " Potrafię Pomóc" na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych z Wadami 

Rozwojowymi

Opieka wytchnieniowa z zakwaterowaniem do uzupełnienia

1. Nieprawidłowo wskazany organ administracji 

publicznej; 2. Nieprawidłowo wskazany rodzaj zadania 

publicznego; 

11 D.1 Fundacja "MANUFAKTURA INICJATYW"
Usługi asystenckie w powiecie dzierżoniowskim i 

świdnickim
do uzupełnienia 1. Brak statutu;    

12 D.2

1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 

Dzierżoniowe;                                         2. 

Fundacja NOVUM

Przerwa wytchnieniowa wsparciem dla otoczenia 

osób z niepełnosprawnością 
negatywna

1. Brak wkładu finansowego Oferenta na wymaganym 

poziomie; 2.  Nieprawidłowo wskazany rodzaj zadania 

publicznego; 3. Omyłki rachunkowe w kalkulacji 

przewidywanych kosztów;

13 D.3

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 

Świdnicy

Weekendowe wsparcie dla opiekunów osób 

niepełnosprawnych
negatywna

1. Przekroczony limit kosztów - rzeczowe koszty 

administracyjne;

14 D.4
Bonifraterskie Centrum Zdrowia Spółka z 

o.o. Oddział w Ząbkowicach Śląskich

Świadczenie usług asystenckich dla mieszkańców 

powiatu ząbkowickiego, dzierżoniowskiego i 

kłodzkiego

negatywna

1. Nieprawidłowo wskazany organ administracji 

publicznej; 2. Brak statutu sp. z o.o.; 3.  Przekroczony 

limit kosztów - promocja. 

15 D.5 Fundacja Imago

"dostępny asystent w subregionie wałbrzyskim" 

Udostępnienie usług asystenckich, przerwy 

wytchnieniowej i regeneracyjnej dla mieszkańców 

subregionu wałbrzyskiego (3 powiaty) 

do uzupełnienia

1. Brak statutu;    2. Nieprawidłowo wskazany rodzaj 

zadania publicznego; 3. Nieuzupełniona cz. V, V.C 

oferty; 4. Brak wszystkich wykresleń  w oświadczeniach 

końcowych oferty. 


