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Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2019 r. zadań publicznych
w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”

Oferent

Nazwa zadania

Wynik oceny

Rodzaj błędu lub uchybienia formalnego

Informacja o sposobie
postępowania w przypadku
wystąpienia błędu lub
uchybienia formalnego

1

Powiatowe Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe

Ratownictwo wodne i ochrona ludności na terenie
powiatu

Pozytywny

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2

Pułtuskie Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe

Utrzymanie gotowości ratowniczej na rz. Narew
"Bezpieczna Narew" (powiat pułtuski).

Pozytywny

Nie dotyczy

Nie dotyczy

3

Ciechanowskie Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach
wodnych województwa mazowieckiego

Negatywny

4

Legionowskie Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe

Utrzymanie gotowości ratowniczej na Jeziorze
Zegrzyńskim w 2019 r.

Pozytywny

Nie dotyczy

Nie dotyczy

5

Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe "WOPR - OS" w
Ostrołęce

Utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej
sprzętu ratowniczego na rzece Narew w powiecie
m. Ostrołęka, powiecie ostrołęckim i powiecie
makowskim

Pozytywny

Nie dotyczy

Nie dotyczy

6

Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Nowym
Dworze Mazowieckim

Utrzymanie gotowości ratowniczej jednostki OSP RW na terenie powiatu nowodworskiego w
zakresie ratownictwa wodnego

Pozytywny

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Na podstawie złożonych dokumentów należy stwierdzić, że nie wszystkie pola oferty są właściwie
wypełnione - brak w III części oferty uchwały Zarządu dot. zmian w Zarządzie oraz uchwały dot.
upoważnienia osoby z pośród członków Prezydium do zaciągania zobowiązań

1

Możliwość poprawienia lub
uzupełnienia.
Możłiwość złożenia
zastrzeżenia
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Nazwa zadania

Wynik oceny

Rodzaj błędu lub uchybienia formalnego

Informacja o sposobie
postępowania w przypadku
wystąpienia błędu lub
uchybienia formalnego

7

Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe

Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach
wodnych województwa mazowiekciego w 2019
roku

Pozytywny

Nie dotyczy

Nie dotyczy

8

Stołeczne Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe

Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach
wodnych województwa mazowieckiego w roku
2019, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru m.
st. Warszawy

Pozytywny

Nie dotyczy

Nie dotyczy

9

Rejonowe Płockie Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Utrzymanie gotowości ratowniczej na terenie
Płocka i powiatu płockiego

Pozytywny

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe w Radomiu

Utrzymanie gotowości ratowniczej poprzez
organizację szkoleń z zakresu ratownictwa
wodnego oraz zakup paliwa, oleju, sprzętu
ratowniczego niezbędnego do utrzymania dyżurów
ratownictwa wodnego , poszerzenia mozliwości
operacyjenej WOPR w Radomiu na terenie
powiatu radomskiego, a także powiatów
szydłowieckiego, grójeckiego, lipskiego,
kozienickiego, zwoleńskiego i przysuskiego oraz
zwiększenia zasobów potencjalnych do
wykorzystania podczas powodzi i innych katastrof
wodnych na terenie woj. Mazowieckiego

10

Negatywny

1. Forma złożenia oferty jest niezgodna z formą określoną w ogłoszeniu konkursowym bowiem
została złożona tylko w wersji papierowej i nie została złożona w systemie witkac.pl.
Podmiot mimo ww.błędu formalenego złoży ofertę wraz z wyjaśnieniem skierowanym do Komisji
konkursowej.

2. Możliwość poprawienia lub
złożenia zastrzeżenia.

2. Nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione - w III części oferty błędnie podana podstawa
prawna.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert – a więc od 1 do 7 marca 2019 r.:
1) złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;
2) poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników – w przypadkach kiedy:
a) oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione,
b) do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników,
c) oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru),
d) oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.
O zachowaniu terminu, decyduje data wprowadzenia poprawek w generatorze ofert, data uzupełnienia brakujących podpisów lub data wpływu zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej do Kancelarii Ogólnej lub punktu kancelaryjnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej.
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