
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/4301-2-2-3/1/2019
Psychorada

ul. Niepołomicka 22a,                            

04-256 Warszawa
"Terapia i psychoedukacja osób z DDA" Negatywna

Cele statutowe oferenta nie mieszczą się                   

w obszarze priorytetowym, w którym realizowany 

jest konkurs

Brak możliwości uzupełnienia 

oferty.                                                

Możliwość złożenia zastrzeżenia 

do oceny formalnej.

2. MCPS.WOP/4301-2-2-3/2/2019
Fundacja Strefa Pociech

ul. Wolności  62k/5,                               

08-300 Sokołów Podlaski

"Daję życie, nie piję"
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

3. MCPS.WOP/4301-2-2-3/3/2019
"Terapeuci Dla Rodziny"

ul. Słoneczna 47b,                      

Krupia Wólka,                          

05-540 Zalesie Górne

"FAS i DDA...to samo żródło"
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

4. MCPS.WOP/4301-2-2-3/4/2019
Fundacja Amigos

ul. Zygmunta Krasińskiego 

71/55                                          

05-120 Legionowo

"DDA - Diabelsko Destrukcyjny ALKOHOL"
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

5. MCPS.WOP/4301-2-2-3/5/2019 Fundacja Aktywny Człowiek
ul. Wodniaków 5/12                         

08-110 Siedlce

"ON NIE JEST CIEBIE WART II"
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

6. MCPS.WOP/4301-2-2-3/6/2019
Fundacja Po Drugie

ul.Wiązana 22b,                              

04-680 Warszawa

"JA. NIE PIJĘ 3.0"
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

7. MCPS.WOP/4301-2-2-3/7/2019 Stowarzyszenie Społeczny Instytut 

Rozwoju

Zawady  50,                         

08-307 Repki

"Świadoma kobieta - świadomy wybór"
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

Wyniki oceny formalnej ofert 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 3: Wspieranie realizacji programów edukacyjnych oraz profilaktycznych dotyczących Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Zaburzeń Alkoholowych (FASD), a także programów adresowanych do dorosłych                

dzieci alkoholików (DDA)                                                         



W terminie od 16 kwietnia 2019 r. od godz. 8:00 do 22 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.


