Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych, aplikujących o dotację w trybie otwartego
konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, ogłoszonego zarządzeniem Nr 5672/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 kwietnia
2017 r.
Zgodnie z częścią VII Termin i warunki składania ofert ust. 5 ogłoszenia, stanowiącego załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 5672/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie
ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej, wzywa się do uzupełnienia braków formalnych w terminie 3 dni od daty opublikowania
niniejszej listy tj. do dnia 28 kwietnia 2017 r. poprzez ich złożenie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a, II piętro pok. 201.
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Nazwa oferent

Fundacja „Happy
Kids”
Ul. Żniwna 10/14
94‐250 Łódź

Fundacja Wsparcia
Psychospołecznego
Ul. Bydgoska 15/8
91‐036 Łódź

Nazwa zadnia publicznego

Prowadzenie placówki
opiekuńczo‐wychowawczej
typu rodzinnego
(ul. Szwajcera 44)

Organizowanie programów
wspierających z zakresu
podnoszenia umiejętności
opiekuńczo‐wychowawczych
dla rodziców dzieci czasowo
umieszczonych w pieczy
zastępczej oraz rodziców
przeżywających trudności
opiekuńczo‐wychowawcze

Brak formalny
Uzupełnienie dokumentów
potwierdzających kwalifikacje
wychowawcy, który zostanie zatrudniony
w placówce, tj. brak pozytywnej opinii
organizatora pieczy zastępczej dotycząca
predyspozycji do pełnienia funkcji
wychowawcy przez p. Mariana K.
(zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej)
Uzupełnienie wszystkich załączników
podanych w ogłoszeniu:
1) brak pełnej dokumentacji
potwierdzającej tytuł prawny
do nieruchomości, na terenie której
będzie realizowane zadanie (brak
umowy najmu, do oferty załączono
jedynie aneks nr 2);
2) uzupełnienie dokumentów
potwierdzających kwalifikacje
i doświadczenie kadry, gwarantującej
odpowiedni poziom merytoryczny
zadania, tj. dotyczy uzupełnienia
dokumentacji p. Błażeja K. – brak
potwierdzenia ukończenia szkolenia
na mediatora, brak potwierdzenia
ukończenia „Szkoły Praw Człowieka”,
brak potwierdzenia pełnienia funkcji
członka zespołu ds. ochrony i autonomii
rodziny w Ministerstwie
Sprawiedliwości.

Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie
skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

