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

formalnej: 

1. MCPS.WOP/4301-2-2-2/2/2019 Ochotnicza Straż Pożarna                    

w Załężu-Ponikiewce

Załęże Ponikiewka 17,                  

06-232 Czerwonka

Wspieranie realizacji programów służących 

profilaktyce uzależnień  i promocji zdrowego 

stylu życia z uwzględnieniem działalności 

kulturalnej  i sportowej dzieci, młodzieży 

studentów i ich rodziców/opiekunów.

Negatywna

2. MCPS.WOP/4301-2-2-2/6/2019 Ochotnicza Straż Pożarna                        

w Toporze

Topór 46B,                           

07-104 Stoczek

Razem raźniej
Negatywna

3. MCPS.WOP/4301-2-2-2/8/2019
UKS Szczypiorniak Lesznowola

ul. Krasickiego 97,                    

Nowa Iwiczna                      

05-500 Piaseczno 

III Ogólnopolski Turniej PIŁKA RĘCZNA 

UZALEŻNIA Negatywna

4. MCPS.WOP/4301-2-2-2/9/2019
UKS Szczypiorniak Lesznowola

ul. Krasickiego 97,                    

Nowa Iwiczna                      

05-500 Piaseczno 

Władysławowo 2019 - obóz sportowy                       

z programem profilaktyki uzaleznień. Negatywna

5. MCPS.WOP/4301-2-2-2/11/2019
Pułtuski Klub Wodniaków

ul.Stare Miasto 28,                      

06-100 Pułtusk

Muzyka i śpiew łączą pokolenia - koncert szant 

"Rozśpiewana Zatoka" i warsztaty Pułtuskiego 

Klubu Wodniaków w ramach działań 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym oraz działania na rzecz profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych

Negatywna

6. MCPS.WOP/4301-2-2-2/15/2019
Psychorada

ul.Niepołomicka 22a, 

Rembertów                                                              

04-256 Warszawa

Lustra - magazyn młodzieżowy Negatywna

7. MCPS.WOP/4301-2-2-2/19/2019
Klub Sportowy Tae 

Nadrzeczna 2,                    

Górki                                   

05-311 Dębe Wielkie

Sport przeciw nałogom i patologiom 

społecznym Negatywna

 Rodzaj błędu lub uchybienia formalnego: 

1. Cele statutowe oferenta nie mieszczą się w obszarze priorytetowym, w którym 

realizowany jest konkurs.                                                                                                      

2. Nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione - niewłaściwie wypełnione pole 

III.                                                                                                                                          

3. Oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z danymi 

podanymi w KRS.

Cele statutowe oferenta nie mieszczą się w obszarze                              

priorytetowym, w którym realizowany jest konkurs.

Cele statutowe oferenta nie mieszczą się w obszarze                                        

priorytetowym, w którym realizowany jest konkurs.

Zestawienie ofert ostatecznie odrzuconych formalnie, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. niektórych zadań  publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”,             

w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, ogłoszonego uchwałą nr 233/27/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2019 r.

Zadanie 2: Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej, sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów.                                           

Cele statutowe oferenta nie mieszczą się w obszarze priorytetowym, w którym 

realizowany jest konkurs.

Cele statutowe oferenta nie mieszczą się w obszarze priorytetowym, w którym 

realizowany jest konkurs.

1. Cele statutowe oferenta nie mieszczą się w obszarze priorytetowym, w którym 

realizowany jest konkurs.                                                                                                         

2. Treść oferty jest niezgodna ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu konkursowym - 

brak działań z zakresu profilaktyki uzależnień.                                                                     

3. Oferta nie przewiduje realizacji zadania adresowanego do mieszkańców 

województwa mazowieckiego.

1. Cele statutowe oferenta nie mieszczą się w obszarze priorytetowym, w którym 

realizowany jest konkurs.                                                                                                         

2. Oferta nie przewiduje realizacji zadania adresowanego do mieszkańców. 

województwa mazowieckiego.                                                                                        

3. Oferta przekracza określony w ogłoszeniu konkursowym limit ofert możliwych do 

złożenia przez jednego oferenta.



8. MCPS.WOP/4301-2-2-2/23/2019

Mazowiecki Związek Stowarzyszeń 

Abstynenckich
ul. Kraszewskiego 18,            

05-800 Pruszków
Zlot Rodzin Abstynenckich "Mazowsze 2019 Negatywna

9. MCPS.WOP/4301-2-2-2/24/2019
Rzymskokatolicka Parafia                    

św. Teresy od Dzieciątka Jezus w 

Radomiu

ul. Wierzbicka 1,                       

Radom - Borki,                                         

26-612 Radom

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - ŻYJEMY 

ZDROWO, BEZPIECZNIE I ROZWIJAMY SIĘ - 

ŚW. TERESA RADOM 2019
Negatywna

10. MCPS.WOP/4301-2-2-2/25/2019
Ochotnicza Straż Pożarna                     

w Koziczynie

Koziczyn  29,                              

06-461 Regimin

Bez ochotnika nie ma trzeźwego zawodnika.
Negatywna

11. MCPS.WOP/4301-2-2-2/27/2019
Rzymskokatolicka Parafia                   

św. Teresy od Dzieciątka Jezus w 

Radomiu

ul. Wierzbicka 1,                       

Radom - Borki,                                         

26-612 Radom

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - ŻYJEMY 

ZDROWO, BEZPIECZNIE I ROZWIJAMY SIĘ - 

ŚW. TERESA RADOM 2019
Negatywna

12. MCPS.WOP/4301-2-2-2/28/2019

Rzymskokatolicka Parafia                     

św. Teresy od Dzieciątka Jezus w 

Radomiu

ul. Wierzbicka 1,                       

Radom - Borki,                                         

26-612 Radom

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - ŻYJEMY 

ZDROWO, BEZPIECZNIE I ROZWIJAMY SIĘ - 

ŚW. TERESA RADOM 2019
Negatywna

1. Forma złożenia oferty jest niezgodna z formą określoną w ogłoszeniu konkursowym 

- brak potwierdzenia złożenia oferty.                                                                                 

2. Oferta nie została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.                                                                                                                                      

3. Oferta przekracza określony w ogłoszeniu konkursowym limit ofert możliwych do 

złożenia przez jednego oferenta.                                                                                            

4. Do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników - brak dokumentu 

potwierdzającego osobowość prawną oferenta.                                                                                   

5. Oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z danymi 

podanymi w części III. oferty.

1. Forma złożenia oferty jest niezgodna z formą określoną w ogłoszeniu konkursowym 

- brak potwierdzenia złożenia oferty.                                                                                 

2. Oferta nie została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.                                                                                                                                                            

3. Oferta przekracza określony w ogłoszeniu konkursowym limit ofert możliwych do 

złożenia przez jednego oferenta.                                                                                           

4. Do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników - brak dokumentu 

potwierdzającego osobowość prawną oferenta.                                                           

5. Oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z danymi 

podanymi w części III. oferty.

Oferta przekracza określony w ogłoszeniu konkursowym limit ofert możliwych do 

złożenia przez jednego oferenta.

1. Forma złożenia oferty jest niezgodna z formą określoną w ogłoszeniu konkursowym 

- brak potwierdzenia złożenia oferty.                                                                                 

2. Oferta nie została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.                                                                                                                                    

3. Oferta przekracza określony w ogłoszeniu konkursowym limit ofert możliwych do 

złożenia przez jednego oferenta.                                                                                     

4. Do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników - brak dokumentu 

potwierdzającego osobowość prawną oferenta.                                                           

5. Oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z danymi 

podanymi w części III. oferty.

Cele statutowe oferenta nie mieszczą się w obszarze                                      

priorytetowym, w którym realizowany jest konkurs


