
 

 
Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego województwa mazowieckiego w 

obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.  Zadanie nr 2 
„Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz 

kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii 
 

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-
2-1/2019 

Sportowy Detox - 
odnaleźć talent i 
wywalczyć wolność. 

Klub Sportowy 
SERAFIN 

ul. Synów Pułku 
1 m 32, 01-105 
Warszawa 

Negatywna 1. Oferta nie została złożona 
zgodnie z wymogami 
ogłoszenia konkursowego 
określonego w pkt IV ppkt 
3. Oferent nie złożył 
potwierdzenia złożenia 
oferty wydrukowanego z 
generatora. 

2. Brak złożenia 
papierowego 
potwierdzenia złożenia 
oferty, które w treści 
ogłoszenia o konkursie 
skutkuje, że oferta nie 
podlega ocenie 
merytorycznej. 

3. Cele statutowe oferenta 
nie mieszczą się w 
obszarze priorytetowym, 
w którym realizowany jest 
konkurs. 

4. Oferta nie przewiduje 
realizacji zadania 
określonego w konkursie, 
w tym w szczególności 
treść oferty nie jest 

Możliwość złożenia 
zastrzeżenia do oceny 
formalnej  
 
Możliwość poprawy lub 
uzupełnienia (pkt 5.) 



zgodna ze specyfikacją 
zawartą w ogłoszeniu 
konkursowym. 

5. Po złożeniu oferty w 
generatorze ofert 
konkursowych nie zostało 
złożone wydrukowane i i 
podpisane przez osoby 
uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu 
oferenta (-ów) 
potwierdzenie złożenia 
oferty. 

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

Pomoc rodzinom z 
dziećmi z depresją, 
zaburzeniami 
odżywiania i 
uzależnieniami 
behawioralnymi 

Psychorada  
 
(Stowarzyszenie 
zwykłe) 

ul. Niepołomicka 
22a, 04-256 
Warszawa 

Negatywna Załączniki dołączone do 
oferty tj. Wpis do ewidencji 
stowarzyszeń zwykłych 
m.st. Warszawy, Uchwała o 
wyborze przedstawiciela 
Stowarzyszenia Zwykłego 
Psychorada, Regulamin 
Stowarzyszenia Zwykłego 
pn. Psychorada - nie 
zostały poświadczone za 
zgodność z oryginałem. 

Możliwość poprawy lub 
uzupełnienia 

3 MCPS.PS/413-
2-3/2019 

PoMoc - wsparcie 
psychologiczne dla 
młodzieży i rodziców.  

Stowarzyszenie 
Pracownia 
Aktywnego 
Działania 
"półpiętro" 

ul. 
Mianowskiego 
15/3, 02-044 
Warszawa 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

4 MCPS.PS/413-
2-4/2019 

Na zdrowie Stowarzyszenie 
Na Rzecz 
Gminy 
Dzierzążnia 

ul. Dzierzążnia 
33 33, 09-164 
Dzierzążnia 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

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

Kompleksowe 
wsparcie dzieci i 
młodzieży z terenu 
powiatu sierpeckiego.  

Fundacja 
"Mocni Mocą 
Nadziei" 

Białoskóry  31, 
09-212 
Białoskóry 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 



6 MCPS.PS/413-
2-6/2019 

„TRAFNA 
INTERWENCJA”   

Fundacja 
Europejskie 
Centrum 
Edukacji "Po 
Prostu" 

Al. Komisji 
Edukacji 
Narodowej 49 
235, 02-797 
Warszawa 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

7 MCPS.PS/413-
2-7/2019 

Depresja to nie 
fanaderia...program 
wsparcia dla rodzin z 
dziećmi z zaburzeniami 
emocji 

Fundacja 
"Terapeuci Dla 
Rodziny" 

ul. Słoneczna 
47b, 05-540 
Krupia Wólka 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

8 MCPS.PS/413-
2-8/2019 

Poznając innych 
poznaję siebie -  – 
trening umiejętności 
społecznych dla osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi i ich 
rodzin 

Fundacja "Żółty 
Latawiec" 

ul. Warszawska  
133, 08-110 
Siedlce 

Negatywna Oferta nie wpisuje się w 
zakres tematyczny zadania 
nr 2 pn. "Rozwój 
zróżnicowanych form 
działań oraz usług 
społecznych wspierających 
rodziny z dziećmi w 
zakresie depresji, zaburzeń 
odżywiania oraz 
kompulsywnych zachowań 
związanych z używaniem 
nowych technologii", gdyż w 
ofercie nie są przewidziane 
działania dotyczące 
zjawiska depresji u dzieci, 
ani zaburzeń odżywiania 
lub kompulsywnych 
zachowanań związanych z 
używaniem nowych 
technologii. Zakres 
tematyczny niniejszej oferty 
wpisuje się w zadanie nr 1 
pn. "Wsparcie 
samodzielności społecznej 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz ich 
rodzin" i właśnie na to 
zadanie powinna zostać 
złożona powyższa oferta. 

Możliwość złożenia 
zastrzeżenia do oceny 
formalnej  



9 MCPS.PS/413-
2-9/2019 

Zaloguj się do 
społeczeństwa - wyjdź 
z sieci 

Fundacja "Żółty 
Latawiec" 

ul. Warszawska  
133, 08-110 
Siedlce 

Negatywna Oferta nr MCPS.PS/413-2-
9/2019 jest drugą w 
kolejności ofertą złożoną w 
ramach konkursu 
Działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
Zadanie 2: Rozwój 
zróżnicowanych form 
działań oraz usług 
społecznych wspierających 
rodziny z dziećmi w 
zakresie depresji, zaburzeń 
odżywiania oraz 
kompulsywnych zachowań 
związanych z używaniem 
nowych technologii. Limit 
ofert możliwych do złożenia 
przez jednego oferenta to 
jedna oferta na zadanie. 

Możliwość złożenia 
zastrzeżenia do oceny 
formalnej  

10 MCPS.PS/413-
2-10/2019 

Działania wspierające 
rodziny z dziećmi w 
zakresie depresji, 
zaburzeń odżywiania 
oraz kompulsywnych 
zachowań związanych 
z używaniem nowych 
technologii 

Fundacja 
Psyche - Strefa 
Pozytywnych 
Myśli 

ul. Mała 11, 05-
123 Chotomów 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

11 MCPS.PS/413-
2-11/2019 

Program profilaktyczny 
dla rodzin i dzieci 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym z powodu 
nadużywania 
multimediów.  

Fundacja 
Rozwoju 
Integralnego 

ul. Adama 
Rapackiego 
8B/3, 26-600 
Radom 

Negatywna Cele statutowe oferenta nie 
mieszczą się w obszarze, w 
którym jest realizowany 
konkurs. 

Możliwość złożenia 
zastrzeżenia do oceny 
formalnej  

W terminie od 5 kwietnia 2019 r. od godz. 8:00 do 11 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.   
 

 


