Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych
Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie: Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza oraz
ochrony środowiska przed hałasem, w tym m.in.: opracowanie, wydruk i dystrybucja ulotek, publikacji, organizacja
konferencji, konkursów, festynów, wykładów, audycji, warsztatów itp.
Lp.

Oferent

Tytuł oferty

Wynik oceny

1.

Stowarzyszenie
1
Zakręceni

Z ekologią za pan brat

negatywny

Rodzaj błędu lub uchybienia
formalnego
1. Nie można stwierdzić czy
potwierdzenie złożenia oferty
zostało podpisane przez
upoważnioną do tego osobę
zgodnie z danymi podanymi
w części III oferty, ponieważ
dołączone dokumenty (załączniki)
nie zawierają informacji
o sposobie reprezentacji oferenta
oraz osobach upoważnionych do
reprezentowania oferenta.
2. W wyniku weryfikacji oferty
złożonej przez ePUAP
stwierdzono:
"Podpis elektroniczny
zweryfikowany w dniu 05.03.2019
– brak możliwości weryfikacji".
Najprawdopodobniej po złożeniu
podpisu wprowadzono zmiany
w ofercie lub załącznikach,
co skutkowało zmianą dokumentu
po jego podpisaniu. W wyniku
tego nastąpił brak integralności
złożonego podpisu z przesłanym
dokumentem.
3. Oferta nie przewiduje realizacji
zadania określonego w konkursie.

Rodzaj błędu lub
uchybienia
formalnego
1. Możliwość
uzupełnienia
i poprawienia oferty.
Możliwość złożenia
zastrzeżenia do oceny
formalnej.
Należy dostarczyć
dokument (np.
regulamin, uchwała),
z którego wynika, że
osoba, która podpisała
potwierdzenie złożenia
oferty jest
upoważniona do
składania oświadczeń
woli w imieniu oferenta.
2. Możliwość
uzupełnienia
i poprawienia oferty.
Możliwość złożenia
zastrzeżenia do oceny
formalnej. Należy
uzupełnić
podpis.
3. Brak możliwości
uzupełnienia oferty.
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Lp.

Oferent

2.

Fundacja
2
„Teraz
Mazowsze”

3.

Stowarzyszenie
3
na Rzecz
Promocji i Rozwoju
Zalewu Zegrzyńskiego
Fundacja
4
Gwiazdka

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Fundacja
5
Akomodacja
Stowarzyszenie
6
Menedżerów Firm
Działających w Zakresie
Rozrywki, Komunikacji
i Kultury
Regionalne
7
Centrum
Edukacji Ekologicznej
w Płocku
Fundacja
8
Edukacji
i Przedsiębiorczości
Stowarzyszenie
9
Rozwoju
Turystyki i Rekreacji
w Ostrołęce

Tytuł oferty

Wynik oceny

Rodzaj błędu lub uchybienia
formalnego

Rodzaj błędu lub
uchybienia
formalnego
Możliwość złożenia
zastrzeżenia do
oceny formalnej.

„Oddychaj na Mazowszu”
– kontynuacja programu
edukacyjnego
Konkurs fotograficzny
„smog zabija, hałas
głuszy”
„Wróżka okruszka
opowiada o Ekologii –
edycja II” – akcja
promocyjno-edukacyjna
w zakresie ochrony
powietrza
Zacznijmy od siebie
Bajkowo czyste powietrze

pozytywny

Oferta dotyczy organizacji
konferencji i konkursu
plastycznego o tematyce
ekologiczno-przyrodniczej, nie
dotyczy natomiast tematyki
ochrony powietrza lub ochrony
środowiska przed hałasem.
nie dotyczy

pozytywny

nie dotyczy

nie dotyczy

pozytywny

nie dotyczy

nie dotyczy

pozytywny
pozytywny

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

TAK dla czystego
powietrza

pozytywny

nie dotyczy

nie dotyczy

Stop śmieciom w kominie

pozytywny

nie dotyczy

nie dotyczy

Program edukacyjny
„Oddychaj na Kurpiach –
kontynuacja projektu”

negatywny

Z aktualnych informacji
o podmiocie wpisanym do
Krajowego Rejestru Sądowego
wynika, że cele statutowe
oferenta nie mieszczą się

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

nie dotyczy
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Lp.

Oferent

10.
11.

Ratujmy
1
Ratowo
Razem dla Radomki

12.
13.

Radio Warszawa
Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Rozwoju
Północnego Mazowsza”
Stowarzyszenie „Projekt
Raszyn”

14.

15.

Fundacja Instytut
Białowieski

Tytuł oferty

Skąd się bierze smog?
Ochrona powietrza
w Dolinie Radomki
Czyste powietrze
Dbam o powietrze
i środowisko – postępuję
odpowiedzialnie
„Superbohaterowie
w walce o czyste
środowisko” – cykl działań
edukacyjnych
skierowanych do dzieci
i młodzieży
Dzień Ziemi, Dni Ochrony
Środowiska, Dzień Bez
Samochodu,
www.FestiwalPuszczyBial
owieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.p
l www.FestiwalZubra.pl

Wynik oceny

Rodzaj błędu lub uchybienia
formalnego

Rodzaj błędu lub
uchybienia
formalnego

pozytywny
pozytywny

w obszarze priorytetowym,
w którym realizowany jest
konkurs.
nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

pozytywny
pozytywny

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

pozytywny

nie dotyczy

nie dotyczy

negatywny

1. Oferta nie przewiduje realizacji
zadania określonego
w konkursie. Oferta dotyczy
organizacji festiwalu promującego
rozwój regionalny, twórczość
regionalną i młodych ludzi,
poprzedzonego akcją promocyjną
w mediach, nie dotyczy natomiast
tematyki ochrony powietrza lub
ochrony środowiska przed
hałasem.
2. Oferta nie przewiduje realizacji
zadania adresowanego do
mieszkańców województwa
mazowieckiego.

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

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego pod dniu opublikowania
wyników oceny formalnej ofert - a więc do 19 kwietnia 2019 r.:
1) złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;
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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.
Zastrzeżenia będą rozpatrzone 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.
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