
 
 

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych ze względów formalnych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację  

w województwie mazowieckim w 2019 r. zadań publicznych w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego” 
 

ZADANIE 1 - Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczo-leśną ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb  

i właściwych metod ochrony przyrody. 

Lp. Oferent Tytuł oferty Rodzaj błędu formalnego 
Informacja o sposobie 
postępowania w przypadku 
wystąpienia błędu formalnego 

Informacja o 
złożeniu 
zastrzeżenia 

1 Fundacja "Bliżej Pszczół" Prowadzenie działań związanych z edukacją 

przyrodniczo-leśną ze szczególnym 

uwzględnieniem zwiększenia świadomości 

społeczeństwa w zakresie potrzeb i 

właściwych metod ochrony przyrody. 

Oferta jest złożona na niewłaściwym 

formularzu i/lub forma złożenia oferty 

jest niezgodna z formą określoną w 

ogłoszeniu konkursowym 

Brak możliwości uzupełnienia 

oferty 

Możliwość złożenia zastrzeżenia 

do oceny formalnej 

Złożono 

zastrzeżenie - 

zastrzeżenie 

rozpatrzone 

przez Komisję 

negatywnie 

2 Ratujmy Ratowo Rezerwat "Dolina Mławki" oraz "Dolina Wkry  

i Mławki" na obszarze chronionym Natura 

2000. Nasze przyrodnicze dziedzictwo. 

Oferta jest złożona na niewłaściwym 

formularzu i/lub forma złożenia oferty 

jest niezgodna z formą określoną w 

ogłoszeniu konkursowym 

Brak możliwości uzupełnienia 

oferty 

Możliwość złożenia zastrzeżenia 

do oceny formalnej 

Nie złożono 

zastrzeżenia 

 
ZADANIE 2 - Prowadzenie działań w zakresie edukacji związanej z ochroną terenów zieleni i zadrzewień, w tym przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych zarówno 

w formie papierowej jak i elektronicznej. 

Lp. Oferent Tytuł oferty Rodzaj błędu formalnego 
Informacja o sposobie 
postępowania w przypadku 
wystąpienia błędu formalnego 

Informacja o 
złożeniu 
zastrzeżenia 

1 Fundacja Na Rzecz Ochrony 

Krajobrazu Kulturowego 

Sadzimy drzewa z aplikacją mobilną. Oferta jest złożona na niewłaściwym 

formularzu i/lub forma złożenia oferty 

jest niezgodna z formą określoną w 

ogłoszeniu konkursowym 

Brak możliwości uzupełnienia 

oferty 

Możliwość złożenia zastrzeżenia 

do oceny formalnej 

Nie złożono 

zastrzeżenia 

2 Fundacja Akomodacja O czym szumią drzewa. Oferta jest złożona na niewłaściwym 

formularzu i/lub forma złożenia oferty 

jest niezgodna z formą określoną w 

ogłoszeniu konkursowym 

Brak możliwości uzupełnienia 

oferty 

Możliwość złożenia zastrzeżenia 

do oceny formalnej 

Nie złożono 

zastrzeżenia 

 

 

 


