
Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego województwa mazowieckiego  
w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”,  

 
Nazwa zadania „Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Komponent 2” 

 

Lp. 
Numer 

projektu 
Tytuł oferty Oferent 

Adres 
Oferenta 

Ocena 
formalna 

 
Uchybienia formalne 

Informacja o sposobie 
postępowania w 

przypadku wystąpienia 
błędu formalnego 

1 MCPS.PS/413-
5-1/2019 

W rodzinie siła 
 

Fundacja Edukacji 
i 
Przedsiębiorczości 

ul. Postępu 
12, 02-676 
Warszawa 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

2 MCPS.PS/413-
5-2/2019 

Profilaktyka i edukacja 
społeczna w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie - 
kampania społeczna 

Komitet Ochrony 
Praw Dziecka 

ul. Oleandrów 
6, 00-629 
Warszawa 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

3 MCPS.PS/413-
5-3/2019 

"Profilaktyka i 
edukacja społeczna w 
zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie" 

Fundacja Promocji 
Mediacji i Edukacji 
Prawnej Lex 
Nostra 

ul. Sienna 45 
lok.5, 00-121 
Warszawa 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

4 MCPS.PS/413-
5-4/2019 

Profilaktyka i edukacja 
społeczna w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie - 
działania edukacyjne w 
mazowieckich 
przedszkolach  

Fundacja Dajemy 
Dzieciom Siłę 

ul. 
Walecznych  
59, 03-926 
Warszawa 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

5 MCPS.PS/413-
5-5/2019 

Działania z zakresu 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 
Profilaktyka i edukacja 
społeczna w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie - 

Fundacja Centrum 
Praw Kobiet 

ul. Wilcza 60 
lok. 19 60, 
00-679 
Warszawa 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 



Komponent 2 

6 MCPS.PS/413-
5-6/2019 

Stop przemocy w 
rodzinie! 
 

Fundacja Im. 
świętego Michała 
Archanioła 

ul. Józefa 
Mireckiego 
63, 96-300 
Żyrardów 

Negatywna  W terminie określonym 
w konkursie nie 
wpłynęło potwierdzenie 
złożenia oferty 

 Treść oferty nie jest 
zgodna ze specyfikacją 
ogłoszenia konkursu 
Komponentu 2, w której 
jest wskazana realizacja 
zadania w partnerstwie 
z agencją reklamową. 
Wymogiem koniecznym 
przy złożeniu oferty jest 
określenie nazwy 
partnera, formy i zasad 
współpracy. Ponadto 
zgodnie z treścią 
ogłoszenia Oferent w 
treści oferty musi 
wskazać, którego z 
dwóch komponentów 
dotyczy oferta. W 
złożonej ofercie w treści 
oferty pkt. IV 
Szczegółowy zakres 
rzeczowy oraz 
kalkulacja 
przewidywanych 
kosztów zadania 
publicznego ppkt 1. 
Streszczenie zadania 
publicznego wraz ze 
wskazaniem miejsca 
realizacji wskazane jest, 
że oferta dotyczy 

Możliwość złożenia 
zastrzeżenia do oceny 
formalnej 



Komponentu 1. 

7 MCPS.PS/413-
5-7/2019 

"Życie bez przemocy" 
 

Fundacja Psyche - 
Strefa 
Pozytywnych 
Myśli 

ul. Mała 11, 
05-123 
Chotomów 

Negatywna Wymogiem realizacji 
zadania jest działanie w 
partnerstwie z agencją 
reklamową. Oferent nie 
wskazał partnera projektu 
a także jego zadań. 

Możliwość  złożenia 
zastrzeżenia do oceny 
formalnej 

W terminie od 9 kwietnia 2019 r. od godz. 8:00 do 16 kwietnia 2019 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa lub dokonanie zmian w generatorze Witkac.pl) oferent, którego oferta nie spełnia wymogów 

formalnych, ma możliwość złożenia uzupełnień i poprawienia oferty lub złożenia zastrzeżenia do wyników 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. 

Informacje na temat oceny ofert w Mazowieckiem Centrum Polityki Społecznej udziela Wydział ds. Wdrażania Programów Społecznych, numer telefonu:  
22 622 42 32 wew. 48, 63.  

 


