
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 3 „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych 
Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin” 

 

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-
3-1/2019 

Dogoterapia dla seniorów  Stowarzyszenie 
"Zwierzęta 
Ludziom" 

ul. Diamentowa  
1/7, 05-077 
Warszawa 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

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

Alzheimer – nie dajmy się!   Mazowiecki Szpital 
Wojewódzki 
Drewnica Spółka z 
o.o. 

ul. Karola 
Rychlińskiego 1, 
05-091 Ząbki 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

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

Dostępność? Jesteśmy 
na tak -  Opieka domowa 
nad osobą starszą w tym 
niesamodzielną z chorobą 
otępienną 

Siedleckie 
Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom z 
Chorobą 
Alzheimera 

ul. Leśna 96, 
08-110 Siedlce 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

4 MCPS.PS/413-
3-4/2019 

"Bezpieczny senior - 
usługi opiekuńcze dla 
chorych na choroby 
otępienne" 

Fundacja "Pro 
Civitas Bono" 

ul. Warszawska 
159a, 26-617 
Radom 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

5 MCPS.PS/413-
3-5/2019 

Terapia Montessori w 
Centrum Alzheimera 

Stowarzyszenie 
Aktywność 

ul. Błońska 43F, 
05-830 
Nadarzyn 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

6 MCPS.PS/413-
3-6/2019 

Chcę Ci pomóc...- 
wsparcie osób 

Fundacja 
"Terapeuci Dla 
Rodziny" 

ul. Słoneczna 
47b, 05-540 
Krupia Wólka 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 



dotkniętych chorobami 
otępiennymi i ich rodzin 

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.   
 

 


