Nazwa zadania

Adres

Rodzaj błędu lub uchybienia formalnego

Miejsce spotkań nad Omulwią Przystań Michałowo

Surowe 15A,
07-431 Surowe

Z oferty wynika, że cele statutowe oferenta nie
Możliwość uzupełnienia i
TAK
mieszczą się w obszarze priorytetowym, w którym
poprawienia oferty. Możliwość
realizowany jest konkurs (turystyka i krajoznawstwo). złożenia zastrzeżenia do oceny
formalnej.
Należy dostarczyć dokument (np.
statut), z którego wynikało będzie,
że cele statutowe oferenta mieszczą
się w obszarze turystyka i
krajoznawstwo.

NIE

Cele statutowe oferenta nie
mieszczą się w obszarze
priorytetowym, w którym
realizowany jest konkurs (turystyka
i krajoznawstwo).

Warszawa w Krakowie

Szczepańska 1,
31-011 Kraków

Z oferty wynika, że cele statutowe oferenta nie
Możliwość uzupełnienia i
TAK
mieszczą się w obszarze priorytetowym, w którym
poprawienia oferty. Możliwość
realizowany jest konkurs (turystyka i krajoznawstwo). złożenia zastrzeżenia do oceny
formalnej.
W wyniku weryfikacji oferty złożonej przez ePUAP
Należy dostarczyć dokument (np.
stwierdzono: "Podpis elektroniczny zweryfikowany w statut), z którego wynikało będzie,
dniu 12.02.2019 - nieważny. Certyfikat ważny."
że cele statutowe oferenta mieszczą
Najprawdopodobniej po złożeniu podpisu
się w obszarze turystyka i
wprowadzono zmiany w ofercie lub załącznikach, co krajoznawstwo.
skutkowało zmianą dokumentu po jego podpisaniu. Ponadto należy uzupełnić podpis.
W wyniku tego podpis zweryfikowano jako
nieważny.

NIE

Cele statutowe oferenta nie
mieszczą się w obszarze
priorytetowym, w którym
realizowany jest konkurs (turystyka
i krajoznawstwo).

nr i rodzaj zadania
publicznego
Stowarzyszenie
Miłośnicy Ziemi
Kurpiowskiej

nr 3 – Produkt turystyczny
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Nazwa oferenta

nr 4 – Rzeki łącznikiem Mazowsza
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KP-IV.614.2.122.2019.AK
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Numer projektu system
Witkac.pl

Lp

Numer sprawy WebDok

Załącznik nr 2 do sprawozdania z posiedzenia komisji konkursowej - Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych.
Wykaz ofert ostatecznie niespełniających wymogów formalnych, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo".

Stowarzyszenie
Dziennikarzy RP,
Oddział Małopolski w
Krakowie

Informacja o sposobie
postępowania w przypadku
wystąpienia błędu lub uchybienia
formalnego

czy uzupełniono Czy złożono
ofertę
zastrzeżenie
tak/nie
tak/nie

Rodzaj błędu lub uchybienia
formalnego (ostatecznie)

3

50

Urzecze od brzegu do brzegu

KP-IV.614.2.37.2019.AK

nr 3 – Produkt turystyczny

54

KP-IV.614.2.109.2019.AK

4

Mazowiecka
Regionalna
Organizacja
Turystyczna

nr 3 – Produkt turystyczny

55

KP-IV.614.2.108.2019.AK

5

Świerkowa 18,
05-520 Konstancin
Jeziorna

nr 4 – Rzeki łącznikiem Mazowsza

Stowarzyszenie zwykłe
WISŁA O.K.

Mazowiecka
Regionalna
Organizacja
Turystyczna

Z oferty wynika, że cele statutowe oferenta nie
Możliwość uzupełnienia i
mieszczą się w obszarze priorytetowym, w którym
poprawienia oferty. Możliwość
realizowany jest konkurs (turystyka i krajoznawstwo). złożenia zastrzeżenia do oceny
formalnej.
Do potwierdzenia złożenia oferty nie dołączono
Należy dostarczyć:
wymaganych załączników. W przypadku, gdy oferent 1. dokument (np. statut), z którego
nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym wynikało będzie, że cele statutowe
należy dostaryczyć potwierdzoną za zgodność z
oferenta mieszczą się w obszarze
oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego
turystyka i krajoznawstwo;
rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument
2. potwierdzoną za zgodność z
potwierdzający osobowość prawną oferenta.
oryginałem kopię aktualnego
wyciągu z innego rejestru lub
Nie można stwierdzić czy potwierdzenie złożenia
ewidencji, ewentualnie inny
oferty zostało podpisana przez upoważnioną do tego dokument potwierdzający
osobę, ponieważ nie dołączono wymaganych
osobowość prawną oferenta.
załączników.

Rozwój i promocja produktów oraz Nowy świat 27,
szlaków turystycznych województwa 00-029 Warszawa
mazowieckiego.

Oferta nie została podpisana przez upoważnione do
tego osoby zgodnie z danymi podanymi w części III
oferty oraz danymi w KRS. Do oferty nie dołączono
pełnomocnictwa/upoważnienia dla osoby, która
podpisała potwierdzenie złożenia oferty w imieniu
oferenta.

Promocja produktów turystyki
kulturowej w ramach Szlaków
Turystycznych Dziedzictwa
Mazowsza.

Oferta nie została podpisana przez upoważnione do
tego osoby zgodnie z danymi podanymi w części III
oferty oraz danymi w KRS. Do oferty nie dołączono
pełnomocnictwa/upoważnienia dla osoby, która
podpisała potwierdzenie złożenia oferty w imieniu
oferenta.

Nowy Świat 27,
00-029 Warszawa

TAK

NIE

Cele statutowe oferenta nie
mieszczą się w obszarze
priorytetowym, w którym
realizowany jest konkurs (turystyka
i krajoznawstwo).
W ramach uzupełnienia oferty
dołączono regulamin z którego
wynika, że zaciąganie zobowiązań
finansowych przekraczających
wartość 10 000,00 zł przekracza
zakres zwykłego zarządu i wymaga
podjęcia przez wszystkich
członków stowarzyszenia czynności
opisanych w § 14 pkt 1 i pkt 2 ust. 5
regulaminu. Do uzupełnienia oferty
nie dołączono stosownego
dokumentu.

Możliwość uzupełnienia i
TAK
poprawienia oferty. Możliwość
złożenia zastrzeżenia do oceny
formalnej. Na potwierdzeniu
złożenia oferty należy uzupełnić
podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta zgodnie z KRS oraz
dostarczyć pełnomocnictwo/
upoważnienie do skaładania
oświadczeń woli dla osoby, która
podpisała ofertę.

NIE

Nie dołączono
pełnomocnictwa/upoważnienia dla
osoby, która podpisała
potwierdzenie złożenia oferty w
imieniu oferenta.

Możliwość uzupełnienia i
TAK
poprawienia oferty. Możliwość
złożenia zastrzeżenia do oceny
formalnej. Na potwierdzeniu
złożenia oferty należy uzupełnić
podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu
Oferta nie jest kompletna, nie wszystkie pola oferty oferenta zgodnie z KRS oraz
są właściwie wypełnione: - w cz. IV pkt 12 nie podano dostarczyć pełnomocnictwo/
wyceny wkładu osobowego przewidzianego do
upoważnienie do skaładania
zaangażowania przy realizacji zadania publicznego.
oświadczeń woli dla osoby, która
podpisała ofertę.

NIE

Oferta nie jest kompletna, nie
wszystkie pola oferty są właściwie
wypełnione: - w cz. IV pkt 12 nie
podano wyceny wkładu
osobowego przewidzianego do
zaangażowania przy realizacji
zadania publicznego.

nr 6 – Jazda na kulturę
nr 6 – Jazda na kulturę

"MAESTRA"

Stowarzyszenie
Pozytywnie
Historyczni

64

KP-IV.614.2.85.2019.AK

7

"MAESTRA"

nr 3 – Produkt turystyczny

62

KP-IV.614.2.84.2019.AK

6

87

KP-IV.614.2.117.2019.AK
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Szlakiem wielkich kompozytorów Stanisław Moniuszko- ojciec opery
polskiej

Mazowiecka 11/49,
00-052 Warszawa

Z oferty wynika, że cele statutowe oferenta nie
Możliwość uzupełnienia i
TAK
mieszczą się w obszarze priorytetowym, w którym
poprawienia oferty. Możliwość
realizowany jest konkurs (turystyka i krajoznawstwo). złożenia zastrzeżenia do oceny
formalnej.
Należy dostarczyć dokument (np.
statut), z którego wynikało będzie,
że cele statutowe oferenta mieszczą
się w obszarze turystyka i
krajoznawstwo.

NIE

Cele statutowe oferenta nie
mieszczą się w obszarze
priorytetowym, w którym
realizowany jest konkurs (turystyka
i krajoznawstwo).

Szlakiem wielkich kompozytorów
polskich - Fryderyk Chopin

Mazowiecka 11/49,
00-052 Warszawa

Z oferty wynika, że cele statutowe oferenta nie
Możliwość uzupełnienia i
TAK
mieszczą się w obszarze priorytetowym, w którym
poprawienia oferty. Możliwość
realizowany jest konkurs (turystyka i krajoznawstwo). złożenia zastrzeżenia do oceny
formalnej.
Należy dostarczyć dokument (np.
statut), z którego wynikało będzie,
że cele statutowe oferenta mieszczą
się w obszarze turystyka i
krajoznawstwo.

NIE

Cele statutowe oferenta nie
mieszczą się w obszarze
priorytetowym, w którym
realizowany jest konkurs (turystyka
i krajoznawstwo).

Bunt Mazowsza - Festiwal
Historyczny

Pęchcińska 4,
06-400 Ciechanów

Z oferty wynika, że cele statutowe oferenta nie
Możliwość uzupełnienia i
TAK
mieszczą się w obszarze priorytetowym, w którym
poprawienia oferty. Możliwość
realizowany jest konkurs (turystyka i krajoznawstwo). złożenia zastrzeżenia do oceny
formalnej.
Oferta nie jest kompletna, nie wszystkie pola oferty Należy dostarczyć dokument (np.
są właściwie wypełnione: - w cz. II pkt. 4b oferty
statut), z którego wynikało będzie,
niepoprawnie wypełniono pole dotyczące
że cele statutowe oferenta mieszczą
działalności odpłatnej pożytku publicznego, wpisano się w obszarze turystyka i
działalność nieodpłatną pożytku publicznego.
krajoznawstwo.

NIE

Cele statutowe oferenta nie
mieszczą się w obszarze
priorytetowym, w którym
realizowany jest konkurs (turystyka
i krajoznawstwo).

9

88

VisitModlin - kompletne wsparcie dla Gen. Józefa Bema
atrakcyjnych produktów
200C,
turystycznych
05-160 Nowy Dwór
Mazowiecki

Z oferty wynika, że cele statutowe oferenta nie
Możliwość uzupełnienia i
NIE
mieszczą się w obszarze priorytetowym, w którym
poprawienia oferty. Możliwość
realizowany jest konkurs (turystyka i krajoznawstwo). złożenia zastrzeżenia do oceny
formalnej.
Pole oferty nie są właściwie wypełnione:
Należy dostarczyć:
- w cz. II pkt 4, ppkt a) oferty nie wymieniono
1. dokument (np. statut), z którego
przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku
wynikało będzie, że cele statutowe
publicznego - wpisano zwrot "Oferent nie prowadzi oferenta mieszczą się w obszarze
działalności nieodpłatnej pożytku publicznego".
turystyka i krajoznawstwo;
Należy wskazać przedmiot działalności statutowej w 2. stosowne pełnomocnictwo dla
obszarze "Turystyka i krajoznawstwo".
członka zarządu lub uzupełnić podpis
prezesa na potwierdzeniu złożenia
Podpis prezesa zarządu złożony na potwierdzeniu
oferty.
złożenia oferty jest skanem, pełnomocnictwo dla
członka zarządu nie upoważnia do zaciągania
zobowiązań finansowych.

NIE

nr 5 – Aktywna turystyka

105

KP-IV.614.2.125.2019.AK

10

NIE

nr 5 – Aktywna
turystyka

109

KPIV.614.2.139.2019.AK

11

Aktywne Kurpie - aktywna turystyka

Surowe 15A,
07-431 Surowe

Z oferty wynika, że cele statutowe oferenta nie
Możliwość uzupełnienia i
TAK
mieszczą się w obszarze priorytetowym, w którym
poprawienia oferty. Możliwość
realizowany jest konkurs (turystyka i krajoznawstwo). złożenia zastrzeżenia do oceny
formalnej.
Należy dostarczyć dokument (np.
statut), z którego wynikało będzie,
że cele statutowe oferenta mieszczą
się w obszarze turystyka i
krajoznawstwo.

XIII Czosnowski Rajd Rowerowy

Gminna 6,
05-152 Czosnów

Forma złożenia oferty jest niezgodna z formą
określoną w ogłoszeniu konkursowym. Oferent nie
złożył w formie papierowej potwierdzenia złożenia
oferty.

Stowarzyszenie
Miłośnicy Ziemi
Kurpiowskiej

Stowarzyszenie Moc
Młodzieżowa
Organizacja
Czosnowska

Brak możliwości uzupełnienia i
poprawienia oferty. Możliwość
złożenia zastrzeżenia do
oceny formalnej.

Z oferty wynika, że cele statutowe
oferenta nie mieszczą się w
obszarze priorytetowym, w którym
realizowany jest konkurs (turystyka
i krajoznawstwo).
Pole oferty nie są właściwie
wypełnione:
- w cz. II pkt 4, ppkt a) oferty nie
wymieniono przedmiotu
działalności nieodpłatnej pożytku
publicznego - wpisano zwrot
"Oferent nie prowadzi działalności
nieodpłatnej pożytku publicznego".
Należy wskazać przedmiot
działalności statutowej w obszarze
"Turystyka i krajoznawstwo".
Podpis prezesa zarządu złożony na
potwierdzeniu złożenia oferty jest
skanem, pełnomocnictwo dla
członka zarządu nie upoważnia do
zaciągania zobowiązań
finansowych.

KP-IV.614.2.99.2019.AK

nr 3 – Produkt turystyczny

Fundacja Nasza
Historia

Cele statutowe oferenta nie
mieszczą się w obszarze
priorytetowym, w którym
realizowany jest konkurs (turystyka
i krajoznawstwo).

Forma złożenia oferty jest
niezgodna z formą określoną w
ogłoszeniu konkursowym. Oferent
nie złożył w formie papierowej
potwierdzenia złożenia oferty.

15

nr 6 – Jazda na kulturę
nr 5 – Aktywna
turystyka
nr 6 – Jazda na kulturę

Browarna 10,
09-402 Płock

Z oferty wynika, że cele statutowe oferenta nie
Możliwość uzupełnienia i
NIE
mieszczą się w obszarze priorytetowym, w którym
poprawienia oferty. Możliwość
realizowany jest konkurs (turystyka i krajoznawstwo). złożenia zastrzeżenia do oceny
formalnej.
Należy dostarczyć dokument (np.
statut), z którego wynikało będzie,
że cele statutowe oferenta mieszczą
się w obszarze turystyka i
krajoznawstwo.

Spływ Kajakowy Bzurą do Wisły

Olimpijska 3,
96-500 Sochaczew

Potwierdzenie złożenia oferty złożono po terminie
określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Serce i Dusza za Kulturą Rusza

Karola Szamoty 42A,
07-100 Węgrów

Z oferty wynika, że cele statutowe oferenta nie
Możliwość uzupełnienia i
NIE
mieszczą się w obszarze priorytetowym, w którym
poprawienia oferty. Możliwość
realizowany jest konkurs (turystyka i krajoznawstwo). złożenia zastrzeżenia do oceny
formalnej.
Należy dostarczyć dokument (np.
statut), z którego wynikało będzie,
że cele statutowe oferenta mieszczą
się w obszarze turystyka i
krajoznawstwo.

Szkółka Żeglarstwa Tradycyjnego na
Urzeczu

CIECISZEW 35B,
05-520 CIECISZEW

Fundacja Prima
Security

126
Stowarzyszenie
Binduga

KP-IV.614.2.103.2019.AK

Jazda na kulturę- wycieczka
turystyczna muzeum Sierpc

Sochaczewskie Wodne
Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe

122

KP-IV.614.2.35.2019.AK

14

Stowarzyszenie
Miłośnicy Osiedla
Ciechomice

117

nr 5 – Aktywna turystyka

13

114

KP-IV.614.2.73.2019.AK KP-IV.614.2.55.2019.AK

12

Do potwierdzenia złożenia oferty nie dołączono
wymaganych załączników. W przypadku, gdy oferent
nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym
należy dostarczyć potwierdzoną za zgodność z
oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego
rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument
potwierdzający osobowość prawną oferenta.
Nie można stwierdzić czy potwierdzenie złożenia
oferty zostało podpisane przez upoważnioną do tego
osobę.

NIE

Brak możliwości uzupełnienia i
poprawienia oferty. Możliwość
złożenia zastrzeżenia do oceny
formalnej.

Możliwość uzupełnienia i
poprawienia oferty. Możliwość
złożenia zastrzeżenia do oceny
formalnej.
Należy dostarczyć potwierdzoną za
zgodność z oryginałem kopię
aktualnego wyciągu z innego
rejestru lub ewidencji, ewentualnie
inny dokument potwierdzający
osobowość prawną oferenta.

Z oferty wynika, że cele statutowe
oferenta nie mieszczą się w
obszarze priorytetowym, w którym
realizowany jest konkurs (turystyka
i krajoznawstwo).

Potwierdzenie złożenia oferty
złożono po terminie określonym w
ogłoszeniu konkursowym.

TAK

NIE

Z oferty wynika, że cele statutowe
oferenta nie mieszczą się w
obszarze priorytetowym, w którym
realizowany jest konkurs (turystyka
i krajoznawstwo).

NIE

W ramach uzupełnienia oferty
dołączono regulamin z którego
wynika, że zaciąganie zobowiązań
finansowych przekraczających
wartość 10 000,00 zł przekracza
zakres zwykłego zarządu i wymaga
podjęcia przez wszystkich
członków stowarzyszenia czynności
opisanych w pkt 16.1) i pkt 16.2) e)
regulaminu. Do uzupełnienia oferty
nie dołączono stosownego
dokumentu.

138

KP-IV.614.2.138.2019.AK

18

nr 4 – Rzeki łącznikiem Mazowsza

Zamknij kompa - wskocz na rower!

Pruszyn,
08-110 Siedlce

Z oferty wynika, że cele statutowe oferenta nie
Możliwość uzupełnienia i
TAK
mieszczą się w obszarze priorytetowym, w którym
poprawienia oferty. Możliwość
realizowany jest konkurs (turystyka i krajoznawstwo). złożenia zastrzeżenia do oceny
formalnej.
Nie można stwierdzić czy potwierdzenie złożenia
Należy dostarczyć:
oferty zostało podpisane przez upoważnioną do tego 1. dokument (np. statut), z którego
osobę zgodnie z danymi podanymi w części III oferty, wynikało będzie, że cele statutowe
ponieważ dołączone dokumenty (załączniki) nie
oferenta mieszczą się w obszarze
zawierają informacji o sposobie reprezentacji
turystyka i krajoznawstwo;
oferenta oraz osobach upoważnionych do
2. dokument, zawierający
reprezentowania oferenta.
informacje o sposobie reprezentacji
oferenta oraz osobach
upoważnionych do reprezentowania
oferenta.

NIE

W ramach uzupełnienia oferty
dołączono Statut z którego wynika,
że zaciąganie przez Zarząd Koła
zobowiązań finansowych powyżej
10 000,00 zł wymaga zgody
Zebrania Członków Koła (§ 11 pkt
10 Statutu). Do uzupełnienia oferty
nie dołączono stosownego
dokumentu.

Szlakiem dziedzictwa naturalnego
Gminy Czarnia

Surowe 15A,
07-431 Surowe

Z oferty wynika, że cele statutowe oferenta nie
Możliwość uzupełnienia i
TAK
mieszczą się w obszarze priorytetowym, w którym
poprawienia oferty. Możliwość
realizowany jest konkurs (turystyka i krajoznawstwo). złożenia zastrzeżenia do oceny
formalnej.
Należy dostarczyć dokument (np.
statut), z którego wynikało będzie,
że cele statutowe oferenta mieszczą
się w obszarze turystyka i
krajoznawstwo.

NIE

Cele statutowe oferenta nie
mieszczą się w obszarze
priorytetowym, w którym
realizowany jest konkurs (turystyka
i krajoznawstwo).

KOŁO GOSPODYŃ
WIEJSKICH W
PRUSZYNIE

Stowarzyszenie
Miłośnicy Ziemi
Kurpiowskiej

LOKALNA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA
"WARKOCZ PILICY"

139

KP-IV.614.2.102.2019.AK
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nr 4 – Rzeki łącznikiem Mazowsza

137

KP-IV.614.2.121.2019.AK
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nr 3 – Produkt turystyczny

nr 5 – Aktywna turystyka

132

KP-IV.614.2.126.2019.AK
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Stowarzyszenie
Binduga

Pilica - rzeka która łączy. Konferencja Pl. Stefana
popularno-naukowa o turystyce
Czarnieckiego 11,
wokół rzek.
05-660 Warka

Forma złożenia oferty jest niezgodna z formą
określoną w ogłoszeniu konkursowym. Oferent nie
złożył w formie papierowej potwierdzenia złożenia
oferty.

Zielone Świątku na Urzeczu 2019

Do potwierdzenia złożenia oferty nie dołączono
wymaganych załączników. W przypadku, gdy oferent
nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym
należy dostarczyć potwierdzoną za zgodność z
oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego
rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument
potwierdzający osobowość prawną oferenta.

Cieciszew 35b,
05-520 Cieciszew

Brak możliwości uzupełnienia i
poprawienia oferty. Możliwość
złożenia zastrzeżenia do
oceny formalnej.

Możliwość uzupełnienia i
poprawienia oferty. Możliwość
złożenia zastrzeżenia do oceny
formalnej.
Należy dostarczyć potwierdzoną za
zgodność z oryginałem kopię
aktualnego wyciągu z innego
rejestru lub ewidencji, ewentualnie
Nie można stwierdzić czy potwierdzenie złożenia
inny dokument potwierdzający
oferty zostało podpisane przez upoważnioną do tego osobowość prawną oferenta.
osobę.

Forma złożenia oferty jest
niezgodna z formą określoną w
ogłoszeniu konkursowym. Oferent
nie złożył w formie papierowej
potwierdzenia złożenia oferty.

TAK

NIE

W ramach uzupełnienia oferty
dołączono regulamin z którego
wynika, że zaciąganie zobowiązań
finansowych przekraczających
wartość
10 000,00 zł przekracza zakres
zwykłego zarządu i wymaga
podjęcia przez wszystkich
członków stowarzyszenia czynności
opisanych w pkt 16.1) i pkt 16.2) e)
regulaminu. Do uzupełnienia oferty
nie dołączono stosownego
dokumentu.

