
Lp. Nr sprawy: Nazwa oferenta: Adres: Tytuł zadania:
 Wynik oceny 

formalnej: 
 Rodzaj błędu lub uchybienia formalnego: 

 Informacja o sposobie 

postępowania

w przypadku błędu lub 

uchybienia formalnego: 

1. MCPS.WOP/4301-1-2/1/2019
Fundacja Na Rzecz Zapobiegania 

Narkomanii "MARATON"

ul. Elektoralna 26, 

00-892 Warszawa
BIESZCZADY 2019 Negatywna

Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją 

zawartą w ogłoszeniu konkursowym - brak 

informacji o dokonaniu naboru wszystkich 

uczestników z rodzin dotkniętych skutkami 

alkoholizmu we współpracy z Gminnymi 

Komisjami Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.

Brak możliwości uzupełnienia 

oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia 

do oceny formalnej.

2. MCPS.WOP/4301-1-2/2/2019
Fundacja Pomocy Społecznej 

"Eva"

ul. Białobrzeska  5,

02-379 Warszawa
Wakacje z Evą Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

3. MCPS.WOP/4301-1-2/3/2019 Caritas Diecezji Radomskiej
ul. Kościelna  5,

26-604 Radom 
Uśmiechnięte Wakacje Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

4. MCPS.WOP/4301-1-2/4/2019
Stowarzyszenie Wspólnota 

Powiatowa

ul. Sikorskiego 39, 

08-400 Garwolin
Tajemnice bieszczadzkiej przyrody. Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

5. MCPS.WOP/4301-1-2/5/2019
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział Powiatowy w Ostrołęce

ul. Kościuszki 21, 

07-410 Ostrołęka

„Lato dziecięcych uśmiechów – wypoczynek 

połączony z profilaktyką”
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

6. MCPS.WOP/4301-1-2/6/2019 Caritas Diecezji Łomżyńskiej
ul. Rybaki 1, 

18-400 Łomża

Wyjazdowe warsztaty profilaktyczno – 

sportowe „Olimpijczyk”
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

7. MCPS.WOP/4301-1-2/7/2019 Oddział Rejonowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża w Ostrołęce

ul. Kościuszki 24/26, 

07-410 Ostrołęka

Wspieranie realizacji programów 

profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla 

dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych 

skutkami alkoholizmu, realizowanych w 

trakcie wakacji pn.: "Na wakacje po uśmiech" 

Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

8. MCPS.WOP/4301-1-2/8/2019 Fundacja "Mocni Mocą Nadziei"
Białoskóry 31, 

09-212 Białoskóry

„Jeden wyjazd tysiące wspomnień”- akcja 

wyjazdowa 2019
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

9. MCPS.WOP/4301-1-2/9/2019
Oratoryjne Stowarzyszenie 

"Radość"

ul. Grzybowska  22, 

26-600 Radom
Kolonia z radością. Negatywna

Forma złożenia oferty jest niezgodna z formą 

określoną w ogłoszeniu konkursowym - brak 

potwierdzenia złożenia oferty

Brak możliwości uzupełnienia 

oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia 

do oceny formalnej.

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2019 roku w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, ogłoszonego uchwałą nr 216/25/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2019 r. 

Zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”



10. MCPS.WOP/4301-1-2/10/2019

Uczniowski Klub Sportowy 

"Świetlica Społeczna" w 

Węgrowie

ul. Żeromskiego 4a, 

07-100 Węgrów

Wakacje marzeń- "Razem spełniamy 

marzenia".
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

11. MCPS.WOP/4301-1-2/11/2019

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci, 

Młodzieży oraz Rodzin 

Zastępczych i Innych Form 

Rodzicielstwa Zastępczego 

o Nazwie "Chaber"

Al. Ujazdowskie 37 lok. 1, 

00-540 Warszawa

Uśmiech jest jak słońce, które spędza chłód 

z ludzkiej twarzy.
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

12. MCPS.WOP/4301-1-2/12/2019 "Fundacja Gwiazdka"
ul. Hetmańska 65, 

05-120 Legionowo

„Wakacje z Gwiazdką - edycja II” – kolonie 

profilaktyczne dla dzieci z gmin wiejskich 

powiatu pułtuskiego

Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

13. MCPS.WOP/4301-1-2/13/2019

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci

i Osób z Niepełnosprawnością 

"Korczak i My"

Al. Józefa 

Grzecznarowskiego 15,

26-600 Radom

,,PODRÓŻE W CZASIE'' Negatywna

1.  Forma złożenia oferty jest niezgodna z formą 

określoną w ogłoszeniu konkursowym - brak 

potwierdzenia złożenia oferty

2. Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją 

zawartą w ogłoszeniu konkursowym - brak 

informacji o zorganizowaniu letniego wypoczynku 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie 

wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452); 

brak informacji o dokonaniu naboru wszystkich 

uczestników z rodzin dotkniętych skutkami 

alkoholizmu we współpracy z Gminnymi 

Komisjami Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych; zadanie nie jest w pełni realizowane 

na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych 

skutkami alkoholizmu.

Brak możliwości uzupełnienia 

oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia 

do oceny formalnej.

14. MCPS.WOP/4301-1-2/14/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania "Rozwoju Północnego 

Mazowsza"

ul. Osiedle Pod Klonami 58, 

09-530 Nowe Grabie
Znów mamy wakacje! Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

15. MCPS.WOP/4301-1-2/15/2019

"Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Aktywności Lokalnej 

ANIMATOR"

Laski  20, 

05-660 Laski

Obóz profilaktyczno-wypoczynkowy pod 

hasłem "Radosne lato..."
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

16. MCPS.WOP/4301-1-2/16/2019
Uczniowski Klub Sportowy 

"Technik" 

ul. Limanowskiego 6/30,

26-600 Radom
"MŁODZI BEZ NAŁOGÓW" Negatywna

Forma złożenia oferty jest niezgodna z formą 

określoną w ogłoszeniu konkursowym - brak 

potwierdzenia złożenia oferty.

Brak możliwości uzupełnienia 

oferty.

Możliwość złożenia zastrzeżenia 

do oceny formalnej.

17. MCPS.WOP/4301-1-2/17/2019

Oddział Rejonowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża 

w Ciechanowie

ul. Rzeczkowska 11,

06-400 Ciechanów

„NA WAKACJE PO UŚMIECH  – KOLONIE 

PCK”
Negatywna

Nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione 

– niewłaściwie wypełnione pole II.1.

Możliwość uzupełnienia 

i poprawy oferty.



18. MCPS.WOP/4301-1-2/18/2019
Stowarzyszenie Młodzieży 

Aktywnej "VIATOR"

ul. Zając  4, 

07-100 Zając
Podróżujące Zające Negatywna

Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją 

zawartą w ogłoszeniu konkursowym - brak 

informacji o zorganizowaniu letniego wypoczynku 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie 

wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

Brak możliwości uzupełnienia 

oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia 

do oceny formalnej.

19. MCPS.WOP/4301-1-2/19/2019 Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10, 

17-312 Drohiczyn

Na wakacje po uśmiech z Caritas Diecezji 

Drohiczyńskiej
Negatywna

1. Forma złożenia oferty jest niezgodna z formą 

określoną w ogłoszeniu konkursowym - brak 

potwierdzenia złożenia oferty.

2. Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją 

zawartą w ogłoszeniu konkursowym - brak 

informacji o zorganizowaniu letniego wypoczynku 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie 

wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

1 i 2. Brak możliwości 

uzupełnienia oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia 

do oceny formalnej.

20. MCPS.WOP/4301-1-2/20/2019
Fundacja Promyk Słońca 

Dzieciom

ul. Karasia 1/61, 

05-552 Kosów
Na wakacje po uśmiech i zdrowie 2019 Negatywna

Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją 

zawartą w ogłoszeniu konkursowym - zadanie nie 

jest w pełni realizowane na rzecz dzieci i 

młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami 

alkoholizmu.

Brak możliwości uzupełnienia 

oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia 

do oceny formalnej.

21. MCPS.WOP/4301-1-2/21/2019
Oddział Rejonowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża w Wyszkowie

ul. Świętojańska 82B/1, 

07-200 Wyszków
"Na wakacje po uśmiech" Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

22. MCPS.WOP/4301-1-2/22/2019
"Katolickie Stowarzyszenie Serca 

Dla Serc w Jasionnie"

Jasionna 32, 

26-800 Jasionna

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym”, w podobszarze „Działania na 

rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych”

Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

23. MCPS.WOP/4301-1-2/23/2019
Stowarzyszenie „PARAFIADA" 

im. Św. Józefa Kalasancjusza

ul. Gwintowa 3, 

00-704 Warszawa

Wybieram Zdrowie Letnie Obozy Parafiadowe 

2019
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

24. MCPS.WOP/4301-1-2/24/2019 Stowarzyszenie "Karuzela"
ul. Cicha 8/10 lok. 161, 

26-600 Radom
Uśmiechnięte wakacje w Kołobrzegu Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

25. MCPS.WOP/4301-1-2/25/2019 "COLOR" Spółdzielnia Socjalna
ul. Kościuszki 1, 

09-530 Gąbin
Wakacje na szóstkę! Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy



26. MCPS.WOP/4301-1-2/26/2019
Towarzystwo Skautowe 

"SZMARAGDOWA"

ul. Zgierska 7, 

04-092 Warszawa
Godne życie obok nałogu Negatywna

1. Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją 

zawartą w ogłoszeniu konkursowym - brak 

informacji o dokonaniu naboru wszystkich 

uczestników z rodzin dotkniętych skutkami 

alkoholizmu we współpracy z Gminnymi 

Komisjami Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych; zadanie nie jest w pełni realizowane 

na rzecz dzieci 

i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami 

alkoholizmu.

2. Nie wszystkie pola oferty są właściwie 

wypełnione – niewłaściwie wypełnione pole IV.5.

w części „Dodatkowe informacje dotyczące 

rezultatów realizacji zadania publicznego”.

1. Brak możliwości uzupełnienia 

oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia 

do oceny formalnej.

2. Możliwość uzupełnienia 

i poprawy oferty.

27. MCPS.WOP/4301-1-2/27/2019 Caritas Diecezji Siedleckiej
ul. Biskupa Świrskiego 57, 

08-110 Siedlce

Wspieranie realizacji programów 

profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i 

młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami 

alkoholizmu, realizowanym w trakcie wakacji 

pn.: "Na wakacje po uśmiech".

Negatywna

Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją 

zawartą w ogłoszeniu konkursowym - brak 

informacji o zorganizowaniu letniego wypoczynku 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie 

wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

Brak możliwości uzupełnienia 

oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia 

do oceny formalnej.

28. MCPS.WOP/4301-1-2/28/2019
Radomskie Stowarzyszenie 

Sportowe Centrum

ul. Kościelna  37, 

26-600 Radom

Wspieranie realizacji programów 

profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i 

młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami 

alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji 

pn.: „Na wakacje po uśmiech" (nazwa własna: 

"W krainie tajemniczych wypraw")

Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

29. MCPS.WOP/4301-1-2/29/2019
Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Gminy Jadów

ul. Lipowa 1,

Szewnica

05-280 Jadów

Szczęśliwe dzieci Negatywna

Oferta nie została podpisana przez upoważnione 

do tego osoby zgodnie z danymi podanymi w 

części III. oferty oraz w KRS.

 Możliwość uzupełnienia 

i poprawy oferty.

30. MCPS.WOP/4301-1-2/30/2019

Stowarzyszenie Wspierania 

Inicjatyw Lokalnych Nasze 

Zatorze

ul. Henryka Brodatego 6, 

09-200 Sierpc
RADOSNE WAKACJE Negatywna

Nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione 

– niewłaściwie wypełnione pole II.1, dane oferenta 

niezgodne z informacjami podanymi w KRS

Możliwość uzupełnienia i 

poprawy oferty.

31. MCPS.WOP/4301-1-2/31/2019
Fundacja Aktywność Dla 

Wszystkich

ul. Stefana Batorego 43B,

05-120 Legionowo

Wspieranie realizacji programów 

profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla 

dzieci i młodzieży dotkniętych skutkami 

alkoholizmu realizowanych w trakcie wakacji 

pn: Na wakacje po uśmiech"

Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

32. MCPS.WOP/4301-1-2/32/2019 Stowarzyszenie tak niewiele
Maszewo 27 b, 

09-400 Maszewo 
"Na wakacje po uśmiech" Negatywna

Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją 

zawartą w ogłoszeniu konkursowym - brak 

informacji o współpracy z Gminnymi Komisjami 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy 

naborze uczestników

Brak możliwości uzupełnienia 

oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia 

do oceny formalnej.



33. MCPS.WOP/4301-1-2/33/2019
Uczniowski Klub Sportowy

„FENIX Warszawa”

ul. Szanajcy 10 lok. 32, 

03-481 Warszawa
"Na wakacje po uśmiech" Negatywna

1. Cele statutowe oferenta nie mieszczą 

się w obszarze priorytetowym, w którym jest 

realizowany konkurs.

2. Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją 

zawartą w ogłoszeniu konkursowym - brak 25 

godzinnego programu z zakresu problematyki 

uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia dla

każdego uczestnika.

3. Nie wszystkie pola oferty są właściwie 

wypełnione – niewłaściwie wypełnione pole IV.5

 w części „Dodatkowe informacje dotyczące 

rezultatów realizacji zadania publicznego”.

1 i 2. Brak możliwości 

uzupełnienia oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia 

do oceny formalnej.

3. Możliwość uzupełnienia 

i poprawy oferty.

34. MCPS.WOP/4301-1-2/34/2019 Klub Sportowy "Rosa-Sport"
ul. Ptasia  14, 

26-600 Radom

Wspieranie realizacji programów 

profilaktycznych lub socjoterapeutycznych

dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych 

skutkami alkoholizmu, realizowanych w 

trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”

Negatywna

Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją 

zawartą w ogłoszeniu konkursowym: brak 

informacji o współpracy z Gminnymi Komisjami 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przy naborze uczestników; zadanie nie jest 

realizowane na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin 

dotkniętych skutkami alkoholizmu z terenu 

województwa mazowieckiego; brak informacji o 

przeprowadzeniu dla każdego uczestnika 

wypoczynku min. 25 godzin programu z zakresu 

problematyki uzależnień oraz promocji zdrowego 

stylu życia na każdym turnusie wypoczynkowym; 

nie określono sposobu dokumentowania działań 

związanych z wyborem uczestników zadania, w 

szczególności dokumentowania spełnienia przez 

uczestników kryteriów udziału w zadaniu.

Brak możliwości uzupełnienia 

oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia 

do oceny formalnej.

35. MCPS.WOP/4301-1-2/35/2019
Stowarzyszenie "Gmina Klwów - 

Wspólne Marzenia"

ul. Opoczyńska 45, 

26-415 Klwów
Wymarzony wypoczynek Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

36. MCPS.WOP/4301-1-2/36/2019
Międzyszkolny Klub Sportowy 

„Piotrówka”

ul. Trojańska  5,

26-600 Radom 

Wspieranie realizacji programów 

profilaktycznych lub socjoterapeutycznych

dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych 

skutkami alkoholizmu, realizowanych w 

trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”. 

Obóz terapeutyczny w Kołobrzegu.

Negatywna

Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją 

zawartą w ogłoszeniu konkursowym - niewłaściwa 

informacja o współpracy z Gminnymi Komisjami 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy 

naborze uczestników; zadanie nie jest w pełni 

realizowane na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin 

dotkniętych skutkami alkoholizmu.

Brak możliwości uzupełnienia 

oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia 

do oceny formalnej.

W terminie od 9 kwietnia 2019 r. od godz. 8:00 do 15 kwietnia 2019 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa lub dokonania zmian w 

generatorze Witkac.pl) oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia uzupełnienia i poprawienia oferty lub złożenia zastrzeżenia do wyniku oceny formalnej (w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została 

przygotowana prawidłowo).

Prawidłowo poprawione i uzupełnione oferty zostaną włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową opiniującą oferty. 

Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają 

informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.


