
Załącznik nr 2 do uchwały nr 586/314/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

Zestawienie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. niektórych zadań publicznych  
Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, które nie spełniły kryteriów  

merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych 

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego 

Liczba punktów/ lub Informacja o 

niespełnionych wymogach 

formalnych 

1. ITBPS.PL SP. Z O.O. Patriotyzm: podtrzymywanie oraz krzewienie wartości i tradycji 

narodowych, pielęgnowanie polskości, a także rozwój świadomości 

narodowej i obywatelskiej. 

Odpis dokumentu 

potwierdzającego status prawny 

nie jest zgodny ze stanem 

faktycznym i prawnym 

2. Stowarzyszenie Przyjaciół 

Muzeum Kampanii Wrześniowej i 

Twierdzy Modlin 

Patriotyzm: podtrzymywanie oraz krzewienie wartości i tradycji 

narodowych, pielęgnowanie polskości, a także rozwój świadomości 

narodowej i obywatelskiej. 

Oferta przekracza określony w 

ogłoszeniu konkursowym limit ofert 

możliwych do złożenia przez 

jednego Oferenta 

3. Stowarzyszenie Odrodzenie 

Urzecza 

Wieńce dożynkowe na Urzeczu. Wpis na krajową listę 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

Nie można stwierdzić czy oferent 

jest organizacją pozarządową lub 

innym podmiotem o którym mowa 

w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie; 

Oferent nie podlega wpisowi w 

KRS-ie, nie  załączył aktualnego 

dokumentu potwierdzającego jego 

status prawny 

4. STUDIO MYSIKRÓLIK Łukasz 

Wodziński 

Wydanie publikacji "Historyczny przewodnik mazowiecki" Nie można stwierdzić czy oferent 

jest organizacją pozarządową lub 

innym podmiotem o którym mowa 



Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego 

Liczba punktów/ lub Informacja o 

niespełnionych wymogach 

formalnych 

w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie; 

Oferent nie podlega wpisowi w 

KRS-ie, nie  załączył aktualnego 

dokumentu potwierdzającego jego 

status prawny. Oferta przekracza 

określony w ogłoszeniu 

konkursowym limit ofert możliwych 

do złożenia przez jednego 

Oferenta 

5. STUDIO MYSIKRÓLIK Łukasz 

Wodziński 

Konferencja naukowa "Kod kulturowy Mazowsza przez lata" Oferent nie podlega wpisowi w 

KRS-ie, nie  załączył aktualnego 

dokumentu potwierdzającego jego 

status prawny -  Oferta przekracza 

określony w ogłoszeniu 

konkursowym limit ofert możliwych 

do złożenia przez jednego 

Oferenta 

6. Koło Gospodyń Wiejskich 

"Goliatki" w Goliatach 

Od seniora do juniora - kultura łączy pokolenia Nie można stwierdzić czy oferent 

jest organizacją pozarządową lub 

innym podmiotem o którym mowa 

w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie; 

Oferent nie podlega wpisowi w 

KRS-ie, nie  załączył aktualnego 



Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego 

Liczba punktów/ lub Informacja o 

niespełnionych wymogach 

formalnych 

dokumentu potwierdzającego jego 

status prawny. 

7. Fundacja Alicji Węgorzewskiej 

Whiskerd StartSmart 

Mazowsze dla Polskiego Romantyzmu - Obchody Roku Polskiego 

Romantyzmu w Węgrowie 

Oferta przekracza określony w 

ogłoszeniu konkursowym limit ofert 

możliwych do złożenia przez 

jednego oferenta. Złożono więcej 

niż jedną ofertę na to samo 

zadanie. 

8. KULTURALNA OSTROŁĘKA Koncert Patriotyczny Ostrołęka Powstańcom Warszawskim. Nie można stwierdzić czy oferent 

jest organizacją pozarządową lub 

innym podmiotem o którym mowa 

w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie; 

Oferent nie podlega wpisowi w 

KRS-ie, nie  załączył aktualnego 

dokumentu potwierdzającego jego 

status prawny. 

9. KULTURALNA OSTROŁĘKA JESIEŃ TEATRALNA Nie można stwierdzić czy oferent 

jest organizacją pozarządową lub 

innym podmiotem o którym mowa 

w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie; 

Oferent nie podlega wpisowi w 

KRS-ie, nie  załączył aktualnego 



Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego 

Liczba punktów/ lub Informacja o 

niespełnionych wymogach 

formalnych 

dokumentu potwierdzającego jego 

status prawny. 

10. Art Energy Jazz, Blues and Rock'n'roll - koncerty z kulturą Nie można stwierdzić czy oferent 

jest organizacją pozarządową lub 

innym podmiotem o którym mowa 

w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie; 

Oferent nie podlega wpisowi w 

KRS-ie, nie  załączył aktualnego 

dokumentu potwierdzającego jego 

status prawny. 

11. Fundacja "nowa Aleksandria" Najlepsze z Najgorszych w Warszawie Oferta przekracza określony w 

ogłoszeniu konkursowym limit ofert 

możliwych do złożenia przez 

jednego oferenta. Złożono więcej 

niż jedną ofertę na to samo 

zadanie. 

12. Stowarzyszenie Nostalgia Piknik Belle Epoque w Górze Kalwarii Nie można stwierdzić czy oferent 

jest organizacją pozarządową lub 

innym podmiotem o którym mowa 

w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie; 

Oferent nie podlega wpisowi w 

KRS-ie, nie  załączył aktualnego 



Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego 

Liczba punktów/ lub Informacja o 

niespełnionych wymogach 

formalnych 

dokumentu potwierdzającego jego 

status prawny. 

13. Koło Gospodyń Wiejskich w 

Czermnie 

Zabytki ziemi siedleckiej otworem dla mieszkańców Czermna Oferta przekracza określony w 

ogłoszeniu konkursowym limit ofert 

możliwych do złożenia przez 

jednego oferenta. Złożono więcej 

niż jedną ofertę na to samo 

zadanie. 

14. Stowarzyszenie Przyjaciół 

Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 

Siedleckiej "Chodowiacy" 

"Różni a jednacy" Oferta przekracza określony w 

ogłoszeniu konkursowym limit ofert 

możliwych do złożenia przez 

jednego oferenta. Złożono więcej 

niż jedną ofertę na to samo 

zadanie. 

15. KOŚCIÓŁ REKTORALNY 

SANKTUARIUM DIECEZJALNE 

ŚW. ANTONIEGO Z PADWY 

Plenerowe widowisko historyczne "Ratowo 1920" Nie można stwierdzić czy oferent 

jest organizacją pozarządową lub 

innym podmiotem o którym mowa 

w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie; 

Oferent nie podlega wpisowi w 

KRS-ie, nie  załączył aktualnego 

dokumentu potwierdzającego jego 

status prawny 

16. Stowarzyszenie " Stowarzyszenie 

Sympatyków Klubu Seniora w 

Garwolinie" 

"Uchronić od zapomnienia piękno w historii ukryte." Nie można stwierdzić czy oferent 

jest organizacją pozarządową lub 

innym podmiotem o którym mowa 



Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego 

Liczba punktów/ lub Informacja o 

niespełnionych wymogach 

formalnych 

w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie; 

Oferent nie podlega wpisowi w 

KRS-ie, nie  załączył aktualnego 

dokumentu potwierdzającego jego 

status prawny 

17. Stowarzyszenie Zwykłe 

Radzanovia 

Z pokolenia na pokolenie - bajki Stanisława Chełchowskiego. Nie można stwierdzić czy oferent 

jest organizacją pozarządową lub 

innym podmiotem o którym mowa 

w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie; 

Oferent nie podlega wpisowi w 

KRS-ie, nie  załączył aktualnego 

dokumentu potwierdzającego jego 

status prawny 

18. Stowarzyszenie Gaudium Kultura łączy pokolenia Nie można stwierdzić czy oferent 

jest organizacją pozarządową lub 

innym podmiotem o którym mowa 

w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie; 

Oferent nie podlega wpisowi w 

KRS-ie, nie  załączył aktualnego 

dokumentu potwierdzającego jego 

status prawny 



Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego 

Liczba punktów/ lub Informacja o 

niespełnionych wymogach 

formalnych 

19. Art Energy Skaldowie Rodzinnie - koncert z książką "Szlakiem Skaldów" w tle Nie można stwierdzić czy oferent 

jest organizacją pozarządową lub 

innym podmiotem o którym mowa 

w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie; 

Oferent nie podlega wpisowi w 

KRS-ie, nie  załączył aktualnego 

dokumentu potwierdzającego jego 

status prawny 

20. Koło Gospodyń Wiejskich w 

Niemojkach 

Biesiaduj z KGW. Z tradycją w nowoczesność Nie można stwierdzić czy oferent 

jest organizacją pozarządową lub 

innym podmiotem o którym mowa 

w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie; 

Oferent nie podlega wpisowi w 

KRS-ie, nie  załączył aktualnego 

dokumentu potwierdzającego jego 

status prawny 

21. Stowarzyszenie Projekt Brwinów Przegląd filmów dokumentalnych - Historyczny Brwinów Nie można stwierdzić czy oferent 

jest organizacją pozarządową lub 

innym podmiotem o którym mowa 

w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie; 

Oferent nie podlega wpisowi w 



Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego 

Liczba punktów/ lub Informacja o 

niespełnionych wymogach 

formalnych 

KRS-ie, nie  załączył aktualnego 

dokumentu potwierdzającego jego 

status prawny 

22. Fundacja Razem Dla Sztuki III edycja Wesoła Jazz Festiwal. Oferta przekracza określony w 

ogłoszeniu konkursowym limit ofert 

możliwych do złożenia przez 

jednego oferenta. Złożono więcej 

niż jedną ofertę na to samo 

zadanie. 

  

 


