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 1
„Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin”

Lp.

Numer
projektu

Tytuł oferty

1

MCPS.PS/413- Między rezygnacją a
1-1/2019
wyzwaniem

2

Oferent

Adres Oferenta

Ocena
formalna

Uchybienia formalne

Informacja
o sposobie
postępowania
w przypadku
wystąpienia
błędu
formalnego
Nie dotyczy

ul. Słoneczna 47b,
05-540 Krupia
Wólka
ul. Dobrzyńska 2a
lok 4, 09-400
Płock

Pozytywna

Nie dotyczy

MCPS.PS/413- Nie jesteście sami
1-2/2019

Fundacja
"Terapeuci Dla
Rodziny"
Stowarzyszenie
Ostoja w Płocku

Negatywna

Możliwość
złożenia
zastrzeżenia do
oceny formalnej

3

MCPS.PS/413- Serce na Dłoni
1-3/2019

Fundacja Prima
Security

Pozytywna

4

MCPS.PS/413- Alzheimer pod
1-4/2019
tęczowym

Płockie
Stowarzyszenie
Pomocy Osobom

ul. Karola
Szamoty 42A, 07100 Węgrów
ul. Płoskiego 6 m
1, 09-400 Płock

Treść oferty nie jest zgodna z
zapisami ogłoszenia
konkursowego dla zadania nr 1
tj. "Wsparcia samodzielności
społecznej osób z zaburzeniami
psychicznymi". Zadanie swoim
zakresem odpowiada zapisom
zadania nr 2. "Rozwój
zróżnicowanych form działań
oraz usług społecznych
wspierających rodziny z dziećmi
w zakresie depresji, zaburzeń
odżywiania oraz
kompulsywnych zachowań
związanych z używaniem
nowych technologii"
Nie dotyczy
• Oferent nie złożył
"potwierdzenia złożenia oferty"
zgodnie z wymogami

Możliwość
złożenia

Negatywna

Nie dotyczy

parasolem

5

MCPS.PS/413- |Akademia Dobrego
1-5/2019
Startu

6

MCPS.PS/413- RAZEM w kierunku
1-6/2019
umacniania

7

MCPS.PS/413- „Pomoc i wsparcie
1-7/2019
w kryzysie
psychicznym –
program dla
młodzieży
doświadczającej
zaburzeń

z Chorobą
Alzheimera

Mazowiecki
Szpital
Wojewódzki
Drewnica Spółka
z o.o.
Fundacja
Pomocy
Psychologicznej i
Edukacji
Społecznej
Razem
Towarzystwo
Pomocy
Młodzieży

ul. Karola
Rychlińskiego 1,
05-091 Ząbki

Pozytywna

określonymi w punkcie IV.
"Termin i warunki składania
ofert" ogłoszenia
konkursowego stanowiącego
załącznik nr 1 do uchwały nr
215/25/19 Zarządu
Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 lutego 2019 r.
• Oferta nie przewiduje realizacji
zadania konkursowego
"Wsparcie samodzielności
społecznej osób z
zaburzeniami psychicznymi
oraz ich rodzin" tylko zadanie
konkursowe "Rozwój
zróżnicowanych form działań
oraz usług społecznych
wspierających samodzielność
osób dotkniętych Chorobą
Alzheimera i innymi chorobami
otępiennymi oraz ich rodzin"
Nie dotyczy

zastrzeżenia do
oceny formalnej

ul. Smolna
13/402, 00-375
Warszawa

Pozytywna

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ul. Nowolipki 2 ---,
00-160 Warszawa

Pozytywna

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

8

psychicznych i ich
rodzin”
MCPS.PS/413- TEATR KRYZYS 1-8/2019
Warsztaty teatralnorozwojowe dla osób
po kryzysie
psychicznym

9

MCPS.PS/413- "FENIKS" wsparcie
1-9/2019
psychiczne

10

MCPS.PS/413- Zaopiekowani
1-10/2019

11

MCPS.PS/413- Dość stygmatyzacji !
1-11/2019

Fundacja
Otwarte
Seminaria
FilozoficznoPsychiatryczne

ul. Aleja Komisji
Edukacji
Narodowej 136 /
12b, 02-797
Warszawa

Negatywna

Feniks
Stowarzyszenie
Amazonek
Warszawa Targówek
AKAT. Fundacja
Ziemia Gościnna
dla Wszystkich

ul. Wyszogrodzka
1 m.117 1, 03-337
Warszawa

Pozytywna

ul.
Kochanowskiego
4, 01-864
Warszawa

Negatywna

Fundacja
Pozytyw

ul. Tysiąclecia
Państwa

Pozytywna

Potwierdzenie złożenia oferty,
które zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym stanowi integralną
część oferty nie zostało
podpisane przez upoważnione
do tego osoby zgodnie z danymi
podanymi w III części wniosku.
Nie dotyczy

Możliwość
poprawy lub
uzupełnienia

• Złożenie oferty jest niezgodne
z formą określoną w pkt IV
ppkt 5 ogłoszenia
konkursowego. Za prawidłowe
potwierdzenie złożenia oferty
uznaje się jedynie
potwierdzenie wygenerowane
za pomocą generatora.
Potwierdzenie wygenerowane
za pomocą generatora nie
zostało złożone przez
oferenta.
• Oferta nie została złożona w
terminie przewidzianym w
ogłoszeniu o konkursie. Za
prawidłowe potwierdzenie
złożenia oferty uznaje się
jedynie potwierdzenie
wygenerowane za pomocą
generatora. Oferent nie złożył
potwierdzenia
wygenerowanego za pomocą
generatora
Nie dotyczy

Możliwość
złożenia
zastrzeżenia do
oceny formalnej

Nie dotyczy

Nie dotyczy

12

MCPS.PS/413- Klub aktywności
1-12/2019

Stowarzyszenie
"Karuzela"

13

MCPS.PS/413- Wsparcie
1-13/2019
samodzielności
społecznej osób z
zaburzeniami
psychicznymi oraz
ich rodzin
MCPS.PS/413- Głowa do góry
1-14/2019

Stowarzyszenie
Ochrony Zdrowia
Psychicznego
"Wzajemna
Pomoc" w
Radomiu
Stowarzyszenie
SPOZA

14

Polskiego 38, 08200 Łosice
ul. Cicha
8/10/161, 26-600
Radom
ul.
Niedziałkowskiego
25/27 lok.12, 26600 Radom

ul. Targowa
66/23, 03-729
Warszawa
ul. Białostocka 9,
03-741 Warszawa

Pozytywna

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Pozytywna

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Pozytywna

Nie dotyczy

Nie dotyczy

MCPS.PS/413- Wsparcie osób ze
Stowarzyszenie
Pozytywna
Nie dotyczy
Nie dotyczy
1-15/2019
spektrum autyzmu
Terapeutów
poprzez
prowadzenie
treningów
umiejętności
społecznych
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).
15

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.

