
Zestawienie ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki, 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii w 2023 roku z określeniem ich braków formalnych 

Lp. Nazwa oferenta  
 

Nazwa zadania Braki formalne do 
uzupełnienia 

Zadanie 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką  
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
1. Rzymskokatolicka 

Parafia pw. 
Wniebowzięcia 
NMP i św. Mikołaja 
ul. Kościelna 3 
59-700 
Bolesławiec 

Prowadzenie świetlicy 
profilaktyczno – 
środowiskowej dla dzieci 
i młodzieży z terenu 
miasta Bolesławiec – 
Świetlica - Bazylika 

- Uzupełnić parafki 
na wszystkich 
stronach oferty, 
- w załączniku nr 3 
uzupełnić o nazwę 
podmiotu 
składającego ofertę 

2. Stowarzyszenie 
Wiara-Rodzina-
Życie, ul. Bankowa 
10, 59-700 
Bolesławiec 

Udzielanie osobom 
uzależnionym i ich 
rodzinom wsparcia 
terapeuty uzależnień, 
pomocy psychologicznej 
i prawnej oraz ochrony 
przez przemocą w 
rodzinie 

- w załączniku nr 1  
Uzupełnić podpisy 
osób uprawnionych 
do reprezentowania 
podmiotu 
składającego ofertę, 
- w załączniku nr 2 
uzupełnić podpisy 
osób uprawnionych 
do reprezentowania 
podmiotu 
składającego ofertę, 
- w załączniku nr 3 
uzupełnić podpisy 
osób uprawnionych 
do reprezentowania 
podmiotu 
składającego ofertę 

3. Stowarzyszenie 
Odnowa Życia, ul. 
Zgorzelecka 8/2, 
59-700 
Bolesławiec 

Prowadzenie działań 
wspierających dla osób i 
rodzin wychodzących z 
uzależnienia lub 
pozostających w 
abstynencji 

- w załączniku nr 2 
uzupełnić o podpis 
osoby uprawnionej 
do reprezentowania 
podmiotu 
składającego ofertę, 
- w załączniku nr 3 
uzupełnić o podpis 
osoby uprawnionej 
do reprezentowania 
podmiotu 
składającego ofertę 



Zadanie 2. Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem 
narkomanii 
1. 1-3 Hufiec Pracy 

Ul. Aleja 
Tysiąclecia 51/20 
59-700 
Bolesławiec 

„ WYBIERAM ŻYCIE! NIE 
BIORĘ” 

bez uwag 

2. Związek 
Harcerstwa 
Polskiego 
Chorągiew 
Dolnośląska, 
Hufiec Bolesławiec 
im. Szarych 
Szeregów, ul. 
Komuny Paryskiej 
24, 59-700 
Bolesławiec 

Harcerze mówią – NIE – 
nikotynie, alkoholowi, 
narkotykom 

bez uwag 

 

Organizacja w dniach od 9 stycznia 2023 r.  do 11 stycznia 2023 r. - w 
godzinach od 700 do 1400 może uzupełnić braki formalne w siedzibie 
organizatora konkursu w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Pl. Piłsudskiego 1 
(biurowiec), pokój 312 (po wcześniejszym umówionym terminie oraz 
godzinie spotkania - tel. 75 645 65 62). 

Oferty, które nie zostaną uzupełnione w podanym wyżej terminie zostaną 
odrzucone ze względów formalnych. 

 

 

II Zastępca Prezydenta Miasta 

 

/-/ Iwona Mandżuk-Dudek 

 

 

 

 

 

 

Bolesławiec, 4.01.2023 r. 


