Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2019 roku w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom
życia rodzinnego w związku z alkoholem”, ogłoszonego uchwałą nr 232/27/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2019 r.

Zadanie 2: "Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem".
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Nazwa oferenta:

Adres:

Towarzystwo Pomocy Młodzieży

Nowolipki 2, 00-160
Warszawa

Stowarzyszenie OSTOJA w Płocku

Dobrzyńska 2a lok 4,
09-400 Płock

Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej

"Terapeuci Dla Rodziny"

Fundacja POZYTYW

Fundacja Centrum Praw Kobiet

Fundacja "Humanum Est"

Jest Wyjście- Pomocni Uzależnionym i
Ich Rodzinom

Stowarzyszenie "Incepta Auxilii"

Stowarzyszenie OPTA

Stowarzyszenie Miłośnicy Ziemi
Kurpiowskiej

Tytuł zadania:

Przemóc przemoc czyli jak przezwyciężyć
stan uniemożliwiający działanie.

Program korekcyjno-edukacyjny "Możesz"

Poszukiwanie rodzicielskiej mocy Wiśniowa 42 lok. 39,
program rozwoju kompetencji
Mokotów 02-520 Warszawa
rodzicielskich

Informacja o sposobie postępowania
w przypadku błędu lub uchybienia
fomalnego:

Wynik oceny
formalnej:

Rodzaj błędu lub uchybienia formalnego:

NEGATYWNA

Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją zawartą w Brak możliwości uzupełnienia oferty.
ogłoszeniu konkursowym - brak precyzyjnego określenia Możliwość złożenia zastrzeżenia do
obligatoryjnych kryteriów doboru uczestników zadania. oceny formalnej

NEGATYWNA

Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją zawartą w Brak możliwości uzupełnienia oferty.
ogłoszeniu konkursowym - brak precyzyjnego określenia Możliwość złożenia zastrzeżenia do
obligatoryjnych kryteriów doboru uczestników zadania. oceny formalnej

POZYTYWNA

nie dotyczy

NEGATYWNA

Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją zawartą w Brak możliwości uzupełnienia oferty.
ogłoszeniu konkursowym - brak precyzyjnego określenia Możliwość złożenia zastrzeżenia do
obligatoryjnych kryteriów doboru uczestników zadania. oceny formalnej

nie dotyczy

Słoneczna 47b,
05-540 Krupia Wólka

Razem damy radę....

Tysiąclecia Państwa
Polskiego 38,
08-200 Łosice

Działania korekcyjno-edukacyjne dla osób
stosujących przemoc w subregionie
NEGATYWNA
siedleckim-2019r.

Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją zawartą w
ogłoszeniu konkursowym - niewłaściwa grupa
beneficjentów.

Brak możliwości uzupełnienia oferty.
Możliwość złożenia zastrzeżenia do
oceny formalnej

Wilcza 60 lok. 19,
Dzielnica Śródmieście
00-679 Warszawa

Nie jesteś sama - program informacyjnoedukacyjny ukierunkowany na
ograniczenie przemocy w rodzinie z
problemem alkoholowym

POZYTYWNA

nie dotyczy

nie dotyczy

Studzienna 8A,
05-816 Opacz-kolonia

Wsparcie i ochrona ofiar przemocy w
rodzinie w związku z alkoholem

POZYTYWNA

nie dotyczy

nie dotyczy

NEGATYWNA

Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją zawartą w
ogłoszeniu konkursowym.

Brak możliwości uzupełnienia oferty.
Możliwość złożenia zastrzeżenia do
oceny formalnej

Magnoliowa 9,
09-472 Słupno

Wspieranie realziacji programów
korekcyjno-edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie lub
programów ochrony dla ofiar przemocy w
rodzinie w związku z alkoholem
Stowarzyszenie "incepta Auxilii"

NEGATYWNA

1. Oferta nie została podpisana przez upoważnione do
tego osoby zgodnie z danymi podanymi w części III.
oferty oraz w KRS.
2. Nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione –
Możliwość uzupełnienia i poprawy oferty.
niewłaściwie wypełnione pole IV.5 w części „Dodatkowe
informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania
publicznego”.

Marszałkowska 85,
Śródmieście
00-683 Warszawa

Proaktywność daje moc.
Stowarzyszenie OPTA

POZYTYWNA

nie dotyczy

nie dotyczy

NEGATYWNA

1. Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją zawartą
w ogłoszeniu konkursowym.
2. Oferta nie została podpisana przez upoważnione do
tego osoby zgodnie z danymi podanymi w części III.
oferty - brak informacji o sposobie reprezentacji.

1. Brak możliwości uzupełnienia oferty.
Możliwość złożenia zastrzeżenia do
oceny formalnej.
2. Możliwość uzupełnienia i poprawy
oferty.

Rybaki 4/3a,
09-401 Płock

Surowe 15A,
07-431 Surowe

Od gniewu do przebaczenia – warsztaty
dla członków rodzin osób uzależnionych

Działania na rzecz profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
na terenie Gminy Czarnia
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Fundacja Centrum Praw Kobiet

Wilcza 60 lok. 19,
Dzielnica Śródmieście
00-679 Warszawa

Bliżej - mobilne Centrum Praw Kobiet
wsparciem dla ofiar przemocy w rodzinie
alkoholowej

NEGATYWNA

Brak możliwości uzupełnienia oferty.
Oferta przekracza określony w ogłoszeniu konkursowym
Możliwość złożenia zastrzeżenia do
limit ofert możliwych do złożenia przez jednego oferenta.
oceny formalnej

W terminie od dnia 7 maja 2019 r. od godz. 8:00, do dnia 13 maja 2019 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa lub dokonania zmian w generatorze Witkac.pl) oferent, którego oferta nie
spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia uzupełnienia i poprawienia oferty lub złożenia zastrzeżenia do wyniku 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.

