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

formalnej:
Rodzaj błędu lub uchybienia formalnego:

Informacja o sposobie postępowania 

w przypadku błędu lub uchybienia 

fomalnego:

1. MCPS.WOP/4301-3-2-1/1/2019 FILOS Stowarzyszenie Im. Joanny 

Froehlich

Socjalna 29, Gmina 

Mszczonów 

96-320 Gąba

Profilaktyka i edukacja społeczna w 

zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie.

POZYTYWNA nie dotyczy nie dotyczy

2. MCPS.WOP/4301-3-2-1/2/2019 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

Diecezji Płockiej

Tumska 3, 

09-402 Płock

BEZPIECZNA RODZINA BEZ 

UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
POZYTYWNA nie dotyczy nie dotyczy

3. MCPS.WOP/4301-3-2-1/3/2019 Stowarzyszenie - Klub Rodzin 

Abstynenckich "Serce"

Nowogrodzka 6, Warszawa 

Śródmieście 

00-513 Warszawa

„Moje życie - moja odpowiedzialność” - obóz 

terapeutyczny w Maruzie NEGATYWNA

1. Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją 

zawartą w ogłoszeniu konkursowym - zadanie 

nie dotyka zagadnienia przemocy w rodzinie.

2. Nie wszystkie pola oferty są właściwie 

wypełnione – niewłaściwie wypełnione pole IV.5 

w części „Dodatkowe informacje dotyczące 

rezultatów realizacji zadania publicznego”.

3. Oferta nie została podpisana przez 

upoważnione do tego osoby zgodnie z danymi 

podanymi w części III. oferty oraz w KRS.

4. Do oferty nie dołączono wszystkich 

wymaganych załączników - brak upoważnienia 

wymaganego zapisami części III. oferty oraz w 

KRS.

1. Brak możliwości uzupełnienia oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia do 

oceny formalnej.

2, 3 i 4 Możliwość uzupełnienia i 

poprawy oferty.

4. MCPS.WOP/4301-3-2-1/4/2019
Komitet Ochrony Praw Dziecka

Oleandrów 6, 

00-629 Warszawa

Program wsparcia dla rodzin zagrożonych 

przemocą
POZYTYWNA nie dotyczy nie dotyczy

5. MCPS.WOP/4301-3-2-1/5/2019
Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i 

Przyjaciół Dzieci Uzależnionych 

"Powrót z U"

Radzymińska 129E, 

03-560 Warszawa

Wspieranie realizacji programów 

informacyjno-edukacyjnych 

ukierunkowanych na ograniczenie przemocy 

w rodzinie w związku z alkoholem 

POZYTYWNA nie dotyczy nie dotyczy

6. MCPS.WOP/4301-3-2-1/6/2019
Stowarzyszenie NA TEMAT

nie dotyczy 5D, 

09-400 Maszewo

NA TEMAT - warsztaty profilaktyczne dla 

osób z niepełnosprawnością intelektualną z 

terenu gmin wiejskich powiatu płockiego

NEGATYWNA

Do oferty nie dołączono wszystkich 

wymaganych załączników - brak oświadczenia, 

że wszystkie kopie załączników są zgodne z 

oryginałem.

Możliwość uzupełnienia i poprawy 

oferty.

7. MCPS.WOP/4301-3-2-1/8/2019
Fundacja POZYTYW

Tysiąclecia Państwa 

Polskiego 38, 08-200 Łosice

Godne życie -2019r.
POZYTYWNA nie dotyczy nie dotyczy

8. MCPS.WOP/4301-3-2-1/7/2019
"ETOH" Fundacja Rozwoju, Profilaktyki, 

Edukacji i Terapii Problemów 

Alkoholowych z siedzibą w Warszawie

Mszczonowska  6, Wola 

01-254 Warszawa

"Przeciwdziałanie uzależnieniom i 

patologiom społecznym”, w podobszarze 

„Działania na rzecz przeciwdziałania 

zaburzeniom życia rodzinnego w związku z 

alkoholem”, w formie wsparcia realizacji 

zadania.

POZYTYWNA nie dotyczy nie dotyczy

9. MCPS.WOP/4301-3-2-1/9/2019 "Fundacja Osobom Niepełnosprawnym 

ALE Jestem"

Garncarska 9, 

08-450 Łaskarzew

Asertywność - alternatywa dla agresji, 

przemocy i uzależnień.
POZYTYWNA nie dotyczy nie dotyczy

Zadanie 1: "Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem"

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2019 roku w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania 

zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”, ogłoszonego uchwałą nr 232/27/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2019 r.



10. MCPS.WOP/4301-3-2-1/10/2019
Stowarzyszenie "Incepta Auxilii"

Magnoliowa 9, 

09-472 Słupno

Wspieranie realizacji programów 

informacyjno-edukacyjnych 

ukierunkowanych na ograniczenie przemocy 

w rodzinie w związku z alkoholem 

NEGATYWNA

1. Oferta nie została podpisana przez 

upoważnione do tego osoby zgodnie z danymi 

podanymi w części III. oferty oraz w KRS.

2. Nie wszystkie pola oferty są właściwie 

wypełnione – niewłaściwie wypełnione pole IV.5 

w części „Dodatkowe informacje dotyczące 

rezultatów realizacji zadania publicznego”.

Możliwość uzupełnienia i poprawy 

oferty.

11. MCPS.WOP/4301-3-2-1/11/2019
Fundacja "Humanum Est"

Studzienna 8A, 

05-816 Opacz-kolonia

„Rozmawiaj, słuchaj i kochaj”
NEGATYWNA

1. Forma złożenia oferty jest niezgodna z formą 

określoną w ogłoszeniu konkursowym - brak 

potwierdzenia złożenia oferty.

2. Oferta przekracza określony w ogłoszeniu 

konkursowym limit ofert możliwych do złożenia 

przez jednego oferenta.

Brak możliwości uzupełnienia oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia do 

oceny formalnej.

12. MCPS.WOP/4301-3-2-1/12/2019
Stowarzyszenie OPTA

Marszałkowska  85 lok. 34, 

Śródmieście 

00-683 Warszawa

Widzę-Wspieram-Towarzyszę
POZYTYWNA nie dotyczy nie dotyczy

W terminie od dnia 7 maja 2019 r. od godz. 8:00, do dnia 13 maja 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.


