
Lp. Nr sprawy Nazwa organizacji Adres Tytuł
wnioskowana kwota 

dotacji
Rodzaj błędu lub uchybienia formalnego Zastrzeżenie/uzupełnienie oferty

2 MCPS.PS/413-1-4/2019
Płockie Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom z Chorobą Alzheimera

ul. Płoskiego 6 m. 1, 09-400 

Płock
Alzheimer pod tęczowym parasolem 21 400,00 zł

1. Oferent nie złożył "potwierdzenia złożenia oferty" zgodnie z wymogami określonymi 

w punkcie VI. "Termin i warunki składania ofert" ogłoszenia konkursowego 

stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 215/25/19 Zarządu Województwa 

Mazowieckiego z dnia 18 lutrego 2019 r.

2. Oferent nie przewiduje realizacji zadania konkursowego "Wsparcie samodzielności 

społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin" tylko zadanie 

konkursowe "Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych 

wspierających samodzielnśćc osób dotkniętych Chorobą Alzheimerra i innymi 

chorobami otępiennymi.

Oferent nie złożył zastrzeżenia 

3 MCPS.PS/413-1-10/2019
AKAT. Fundacja Ziemia 

Gościnna dla Wszytskich

ul. Kochanowskiego 4,01-

864 Warszawa
Zaopiekowani 22 760,00 zł

1. Złożenie oferty jest niezgodne z formą okresloną w pkt IV ppkt 5 ogłoszenia 

konkursowego. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie 

potwierdzenie wygenerowane za pomoca generatora. Potwierdzenie wygenerowane 

za pomoca generatora nie zostało złożone przez Oferenta.

2. Oferta nie została złożona w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o konkursie. Za 

prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie 

wygenerowane za pomoca generatora. Oferent nie złożył potwierdzenia 

wygenerowanego za pomoca generatora.

Oferent nie złożył zastrzeżenia 

Zestawienie ofert ostatecznie odrzuconych z powodów formalnych, złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, na realizację w  roku 2019 niektórych zadań publicznych  Województwa Mazowieckiego w obszarze „DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” zadanie nr 1 

"Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin", ogłoszonym w załączniku nr 1 do uchwały nr 215/25/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2019 r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr 670/46/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2019 r.
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