
Załącznik nr 2 do uchwały Nr 787/50/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 czerwca 2019 r. 

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. 

zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego” - zadanie: Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony 

powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem, w tym m.in.: opracowanie, wydruk i dystrybucja ulotek, publikacji, 

organizacja konferencji, konkursów, festynów, wykładów, audycji, warsztatów itp. 

Lp. 
 

Oferent Adres 
Wynik 
oceny 

Tytuł zadania 
publicznego 

Rodzaj błędu lub 
uchybienia 
formalnego 

Informacja  
o złożeniu 
zastrzeżenia, 
uzupełnieniu i/lub 
poprawieniu oferty 

1. Stowarzyszenie 
Zakręceni 

Rząśnik-Majdan 
15A,  
07-311 Wąsewo 

negatywny Z ekologią za pan 
brat 

1. Nie można 
stwierdzić czy 
potwierdzenie 
złożenia oferty zostało 
podpisane przez 
upoważnioną do tego 
osobę zgodnie z 
danymi podanymi  
w części III oferty, 
ponieważ dołączone 
dokumenty 
(załączniki) nie 
zawierają informacji  
o sposobie 
reprezentacji oferenta 
oraz osobach 
upoważnionych do 
reprezentowania 
oferenta. 
2. W wyniku 
weryfikacji oferty 
złożonej przez ePUAP 
stwierdzono: 
"Podpis elektroniczny 
zweryfikowany w dniu 

Brak zastrzeżenia 
do oceny formalnej 
oferty. 
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05.03.2019 – brak 
możliwości 
weryfikacji". 
Najprawdopodobniej 
po złożeniu podpisu 
wprowadzono zmiany  
w ofercie lub 
załącznikach,  
co skutkowało zmianą 
dokumentu po jego 
podpisaniu. W wyniku 
tego nastąpił brak 
integralności 
złożonego podpisu z 
przesłanym 
dokumentem. 
3. Oferta nie 
przewiduje realizacji 
zadania określonego 
w konkursie. Oferta 
dotyczy organizacji 
konferencji i konkursu 
plastycznego o 
tematyce ekologiczno-
przyrodniczej, nie 
dotyczy natomiast 
tematyki ochrony 
powietrza lub ochrony 
środowiska przed 
hałasem. 
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2. Stowarzyszenie 
Rozwoju 
Turystyki  
i Rekreacji  
w Ostrołęce 

ul. Bogusławskiego 
18 
07-400 Ostrołęka 

negatywny Program edukacyjny 
„Oddychaj na 
Kurpiach – 
kontynuacja 
projektu” 

Z aktualnych 
informacji  
o podmiocie 
wpisanym do 
Krajowego Rejestru 
Sądowego wynika, że 
cele statutowe 
oferenta nie mieszczą 
się w obszarze 
priorytetowym, w 
którym realizowany 
jest konkurs. 

Brak zastrzeżenia 
do oceny formalnej 
oferty. 

3. Fundacja Instytut 
Białowieski 

ul. Rumiankowa 
14/4 
15-665 Białystok 

negatywny Dzień Ziemi, Dni 
Ochrony 
Środowiska, Dzień 
Bez Samochodu, 
www.FestiwalPuszc
zyBialowieskiej.pl 
www.FestiwalBialowi
eski.pl 
www.FestiwalZubra.
pl  

1. Oferta nie 
przewiduje realizacji 
zadania określonego 
w konkursie. Oferta 
dotyczy organizacji 
festiwalu promującego 
rozwój regionalny, 
twórczość regionalną i 
młodych ludzi, 
poprzedzonego akcją 
promocyjną w 
mediach, nie dotyczy 
natomiast tematyki 
ochrony powietrza lub 
ochrony środowiska 
przed hałasem. 
2. Oferta nie 
przewiduje realizacji 
zadania 
adresowanego do 

Brak zastrzeżenia 
do oceny formalnej 
oferty. 

http://www.festiwalzubra.pl/
http://www.festiwalzubra.pl/
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mieszkańców 
województwa 
mazowieckiego. 

 

 

 


