
Lp. Nr sprawy: Nazwa oferenta: Adres: Tytuł zadania:
 Wynik oceny 

formalnej: 
 Rodzaj błędu lub uchybienia formalnego: 

1. 
MCPS.WOP/4301-3/2018

Nr spr.: 32-2/2018 
FUNDACJA OXYLIUM

ul. Nadma Pólko 88,

05-257 Marki

Trzeźwe życie - zdrowy rozwój jednostki i 

rodziny
NEGATYWNA

1. Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są 

właściwie wypełnione- IV.5 (dodatkowe informacje 

dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego);  

IV.10 (informacja o zamiarze odpłatnego wykonania 

zadania); IV.12 (wycena wkładu osobowego 

przewidzianego do zaangażowania przy realizacji zadania 

publicznego); IV.13 (wkład rzeczowy przewidziany do 

wykorzystania przy realizacji zadaqnia publicznego); 

IV.14 (inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy 

ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji 

przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych na 

końcu oferty); IV.15 (informacje o wcześniejszej 

działalności oferenta w zakresie, którego dotyczy zadanie 

publiczne, w tym informacje obejmujące dotychczasowe 

doświadczenia oferenta w realizacji podobnych zadań 

publicznych); brak wypełnionej części dotyczącej 

oświadczeń;                                                                                         

2. Oferta nie została podpisana przez upoważnione do 

tego osoby zgodnie z danymi podanymi w części III. 

oferty- brak możliwości weryfikacji podpisu

Zestawienie ofert ostatecznie odrzuconych formalnie, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze Przeciwdziałanie 

uzaleznieniom i patologiom społecznym", w podobszarze "Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych", ogłoszonego uchwałą nr 305/318/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 

lutego 2018 r., które nie zostały dopuszczone do oceny merytorycznej

Zadanie 2. "Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów"



2. 
MCPS.WOP/4301-3/2018 Nr 

spr.: 41-2/2018 
Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych Gdów 53, 32-420 Gdów

Liderzy Młodzieżowi - autorski program 

profilaktyki selektywnej i wskazującej
NEGATYWNA

1. Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są 

właściwie wypełnione –  III (informacja o sposobie 

reprezentacji oferenta wobec organu administracji 

publicznej, w tym imiona i nazwiska osób upoważnionych 

do reprezentowania oferenta wobec organu administracji 

publicznej, wraz z przytoczeniem podstawy prawnej); IV.5 

(dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji 

zadania publicznego);

2. Brak możliwości zweryfikowania czy oferta została 

podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z 

danymi podanymi w części III. oferty

3. 
MCPS.WOP/4301-3/2018

Nr spr.: 45-2/2018 
Fundacja "Dobry Duszek" ul. Mokra 2, 26-610 Radom "Dobry Duszek w każdym z nas!" NEGATYWNA

1. Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są 

właściwie wypełnione- III (informacja o sposobie 

reprezentacji oferenta wobec organu administracji 

publicznej, w tym imiona i nazwiska osób upoważnionych 

do reprezentowania oferenta wobec organu administracji 

publicznej, wraz z przytoczeniem podstawy prawnej); 

2. Brak możliwości zweryfikowania czy oferta została 

podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z 

danymi podanymi w części III. oferty


