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 3: "Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego"

Lp.

Numer sprawy:

Nazwa oferenta:

Adres:

Tytuł zadania:

Wynik oceny
formalnej:

Rodzaj błędu lub uchybienia
formalnego:

Informacja o sposobie
postępowania w przypadku błędu
lub uchybienia fomalnego:

1.
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Stowarzyszenie OSTOJA w Płocku

Dobrzyńska 2a lok 4,
09-400 Płock

Po zdrowie

POZYTYWNA

nie dotyczy

nie dotyczy

NEGATYWNA

1. Treść oferty nie jest zgodna ze
specyfikacją zawartą w ogłoszeniu
konkursowym - niewłaściwa grupa
beneficjantów.
2. Nie wszystkie pola oferty są
właściwie wypełnione – niewłaściwie
wypełnione pole IV.5 w części
„Dodatkowe informacje dotyczące
rezultatów realizacji zadania
publicznego”.
3. Oferta nie została podpisana
przez upoważnione do tego osoby
zgodnie z danymi podanymi w części
III. oferty oraz w KRS.
4. Do oferty nie dołączono
wszystkich wymaganych załączników
- brak upoważnienia wymaganego
zapisami części III. oferty oraz w
KRS.

1. Brak możliwości uzupełnienia oferty.
Możliwość złożenia zastrzeżenia do
oceny formalnej.
2, 3 i 4 Możliwość uzupełnienia i
poprawy oferty.

POZYTYWNA

nie dotyczy

nie dotyczy

POZYTYWNA

nie dotyczy

nie dotyczy

POZYTYWNA

nie dotyczy

nie dotyczy
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Stowarzyszenie - Klub Rodzin
Abstynenckich „Serce”

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Dotkniętych Chorobą Alkoholową,
Narkomanią i Hazardem "SZANSA"
Stowarzyszenie Katolicki Ruch
Antynarkotyczny " Karan "
Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw
Przemocy

Nowogrodzka 6 oficyna,
Warszawa Śródmieście
00-513 Warszawa

Warsztaty terapeutyczne w Bukowinie
Tatrzańskiej

Dylewicza 23,
08-110 Siedlce

Mój problem

Kazimierza Pułaskiego 9,
26-605 Radom

Zaczynam od siebie - III edycja
Stowarzyszenie

Dalanowska 48 lok. 61,
03-566 Warszawa

EEG Biofeedback - Innowacyjne formy
wsparcia osób z syndromem
współuzależnienia

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.
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.

