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                        Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr                                          
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia

Oferty odrzucone ze względów formalnych i niepodlegające ocenie merytorycznej w zakresie: 
I. Realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich grup społecznych w środowisku lokalnym)

Lp. 
Obszar 
zadań Oferent

Adres organizacji
Tytuł zadania Uwagi

1 2. 3. 4. 5. 6. 

1. I Fundacja Promyk
ul. Pawlikowskiego 7/9, 

Kraków „Zielony Domek”
Oferta nie posiada wypełnionych wszystkich punktów 
formularza ofertowego.

2. I
Klub Żeglarski Horn 

Kraków ul. Wężyka 11a/30, Kraków Sportowa Akademia III Wieku
Działalność statutowa oferenta nie przewiduje działań 
w zakresie ochrony i  promocji zdrowia. 

3. I

Międzynarodowe 
Stowarzyszenie 

Studentów Medycyny 
IFMSA-POLAND ul. Oczki 1A, Warszawa „Serce masz tylko jedno”

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji 
zadania publicznego przewiduje wykonywanie 
świadczeń zdrowotnych, co nie jest przedmiotem 
konkursu ofert.  

4. I
„Fundacja Polekont-Istota 

Przywiązania” 
ul. Baranówka 255, 

Baranówka

Realizacja działań z zakresu 
profilaktyki i promocji Zdrowia o 
charakterze uniwersalnym (dla 
wszystkich grup społecznych w 

środowisku lokalnym)
Oferta nie posiada wypełnionych wszystkich punktów 
formularza ofertowego.
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Oferty odrzucone ze względów formalnych i niepodlegające ocenie merytorycznej w zakresie:
 II Prowadzenie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia poprzez organizację kampanii społecznych i innych wydarzeń 
lokalnych skierowanych do wszystkich mieszkańców Miasta Krakowa lub wybranej docelowej grupy społecznej.

Lp. 
Obszar 
zadań Oferent

Adres organizacji
Tytuł zadania Uwagi

1 2. 3. 4. 5. 6. 

1. II. 
Fundacja Polska Sieć 
Polityki Narkotykowej

ul. Apenińska 3A/23, 
Warszawa

Prowadzenie działań z zakresu 
edukacji zdrowotnej i promocji 
zdrowego stylu życia poprzez 

organizację kampanii społecznych i 
innych wydarzeń lokalnych 

skierowanych do wszystkich 
mieszkańców Miasta Krakowa lub 

wybranej docelowej grupy 
społecznej

Zakres przedmiotowy zadania publicznego nie mieści 
się w zakresie zadania ogłoszonego w konkursie ofert. 
Oferta została złożona na działania usprawniające i 
tworzące alternatywę dla osób uzależnionych. 
Działania te przewidziane zostały w otwartym 
konkursie ofert „Przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym w 2015 r.: Profilaktyka 
wskazująca i programy redukcji szkód. 
Przeciwdziałanie narkomanii”. Konkurs w tym zakresie 
był ogłoszony przez Wydział Spraw Społecznych UMK 
w dniach 30.01.2015r. do 23,02.2015r.

2. II. Fundacja „Zwolnij”
ul. Bartosza Głowackiego 

4/9, Kraków

Edukacja powypadkowa w ramach 
działań profilaktyki zdrowia w 

ośrodkach szkolenia kierowców.
Oferta nie została podpisana przez osoby do tego 
upoważnione zgodnie z zapisem KRS.

Oferty odrzucone ze względów formalnych i niepodlegające ocenie merytorycznej w zakresie:
 IV. Prowadzenie działań związanych z organizacją szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy lub utrzymaniem wolontaryjnych grup ratownictwa 
medycznego. 

Lp. 
Obszar 
zadań Oferent

Adres organizacji
Tytuł zadania Uwagi

1 2. 3 4 5 6

1. IV 
Stowarzyszenie Ekologia i 

Żagle ul. Wężyka 11A/30, Kraków Pierwsza pomoc dla każdego

Stowarzyszenie Ekologia i Żagle zgodnie z zapisami 
w  KRS nie prowadzi działań w zakresie wymaganym 
w konkursie tj. „ochrona i promocja zdrowia”.  


