Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2019 r. zadań publicznych
w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” w latach 2019-2021
Lp.

Oferent

Tytuł oferty

Wynik oceny

Rodzaj błędu lub
uchybienia formalnego

Informacja o sposobie
postępowania w przypadku
wystąpienia błędu lub
uchybienia formalnego

1

Fundacja Civis Polonus Powołanie i działanie Młodzieżowego Sejmiku
Województwa Mazowieckiego

Pozytywna

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2

Fundacja Pole Dialogu

Młodzieżowy Sejmik Województwa
Mazowieckiego – tworzenie i wspieranie
realnego organu konsultującego politykę
młodzieżową w duchu wzajemnego dialogu
na terenie województwa mazowieckiego

Pozytywna

Nie dotyczy

Nie dotyczy

3

Polska Rada Organizacji Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności
Młodzieżowych
lokalnych – powołanie Młodzieżowego
Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Negatywna

1) Forma złożenia oferty nie Możliwość złożenia zastrzeżenia
jest zgodna z formą
do oceny formalnej
określoną
w ogłoszeniu
konkursowym;
2) Oferta nie została złożona
w terminie wskazanym
w ogłoszeniu o konkursie;
3) Treść oferty nie jest zgodna
ze specyfikacją zawartą
w ogłoszeniu
konkursowym.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wyników oceny
formalnej ofert, a więc w terminie od 18 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r.:
1) złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;

2) poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników – w przypadkach kiedy:
a)
b)
c)
d)

oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione,
do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników,
oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru),
oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej
działalności pożytku publicznego.

O zachowaniu terminu decyduje data wprowadzenia poprawek w generatorze ofert, data uzupełnienia brakujących podpisów lub data wpływu zastrzeżenia
do negatywnego wyniku oceny formalnej do Kancelarii Ogólnej lub punktu kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie.
Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej.
Zastrzeżenia będą rozpatrzone 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.
Dodatkowych informacji udzielają:
Joanna Malarczyk – kierownik Biura Dialogu Obywatelskiego w Departamencie Organizacji tel. 22 5979679
Michał Jakubowski – Główny specjalista w Biurze Dialogu Obywatelskiego w Departamencie Organizacji tel. 22 5979680

