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

formalnej: 
 Rodzaj błędu lub uchybienia formalnego: 

 Informacja o sposobie 

postępowania

w przypadku błędu lub 

uchybienia formalnego: 

1. MCPS.WOP/4301-2-2-2/1/2019
Fundacja Zwalcz Nudę

ul. Lebiodowa 11e/4,                 

04-674 Warszawa

"MAZOWIECKA MANUFAKTURA 

TALENTÓW" Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

2. MCPS.WOP/4301-2-2-2/2/2019 Ochotnicza Straż Pożarna                                                                

w Załężu-Ponikiewce

Załęże Ponikiewka  17,                                                

06-232 Czerwonka

"Wspieranie realizacji programów służących 

profilaktyce uzależnień  i promocji zdrowego 

stylu życia z uwzględnieniem działalności 

kulturalnej  i sportowej dzieci, młodzieży 

studentów i ich rodziców/opiekunów."

Negatywna

Cele statutowe oferenta nie mieszczą się w 

obszarze priorytetowym, w którym realizowany 

jest konkurs

Brak możliwości uzupełnienia 

oferty. Możliwość złożenia 

zastrzeżenia do oceny 

formalnej.

3. MCPS.WOP/4301-2-2-2/3/2019
Akademia Sportów Walki SERAFIN

ul. Synów Pułku 1 m 32,                                         

01-105 Warszawa

"Sportowy Detox - dobra opcja życia."
Negatywna

1. Cele statutowe oferenta nie mieszczą się w 

obszarze priorytetowym, w którym realizowany 

jest konkurs.                                                                             

2. Nie wszystkie pola oferty są właściwie 

wypełnione - niewłaściwie wypełnione pole II.1, 

dane oferenta niezgodne z informacjami 

podanymi w KRS.

1. Brak możliwości uzupełnienia 

oferty. Możliwość złożenia 

zastrzeżenia do oceny 

formalnej.                                                                                                      

2. Możliwość uzupełnienia                                 

i poprawy oferty.

4. MCPS.WOP/4301-2-2-2/4/2019
Stowarzyszenie "Promenada"

ul. 3 Maja 16,                            

07-200 Wyszków

"Trzeźwo patrzę na świat"
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

5. MCPS.WOP/4301-2-2-2/5/2019 Fundacja Na Rzecz Zapobiegania 

Narkomanii "MARATON"

ul.Elektoralna  26,                                                          

00-892 Warszawa

"NAŁOGOM STOP"
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

6. MCPS.WOP/4301-2-2-2/6/2019 Ochotnicza Straż Pożarna                        

w Toporze

Topór 46B,                           

07-104 Stoczek

"Razem raźniej"
Negatywna

Cele statutowe oferenta nie mieszczą się w 

obszarze priorytetowym, w którym realizowany 

jest konkurs

Brak możliwości uzupełnienia 

oferty. Możliwość złożenia 

zastrzeżenia do oceny 

formalnej.

7. MCPS.WOP/4301-2-2-2/7/2019 Ochotnicza Straż Pożarna                       

w Grabowcu

Grabowiec  52,                                  

07-104 Stoczek

"Razem dla lepszego jutra"
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r.  niektórych zadań  publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na 

rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, ogłoszonego uchwałą nr 233/27/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2019 r.

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



8. MCPS.WOP/4301-2-2-2/8/2019
UKS Szczypiorniak Lesznowola

ul. Krasickiego 97,                    

Nowa Iwiczna                      

05-500 Piaseczno 

"III Ogólnopolski Turniej PIŁKA RĘCZNA 

UZALEŻNIA" Negatywna

1. Cele statutowe oferenta nie mieszczą się w 

obszarze priorytetowym, w którym realizowany 

jest konkurs.                                                                              

2. Treść oferty jest niezgodna ze specyfikacją 

zawartą w ogłoszeniu konkursowym - brak 

działań z zakresu profilaktyki uzależnień.                                                                                 

3. Oferta nie przewiduje realizacji zadania 

adresowanego do mieszkańców województwa 

mazowieckiego.

1,2,3. Brak możliwości 

uzupełnienia oferty. Możliwość 

złożenia zastrzeżenia do oceny 

formalnej.                                 

9. MCPS.WOP/4301-2-2-2/9/2019
UKS Szczypiorniak Lesznowola

ul. Krasickiego 97,                    

Nowa Iwiczna                      

05-500 Piaseczno 

"Władysławowo 2019 - obóz sportowy                       

z programem profilaktyki uzaleznień." Negatywna

1. Cele statutowe oferenta nie mieszczą się w 

obszarze priorytetowym, w którym realizowany 

jest konkurs.                                                                           

2. Oferta nie przewiduje realizacji zadania 

adresowanego do mieszkańców. województwa 

mazowieckiego.                                                                  

3. Oferta przekracza określony w ogłoszeniu 

konkursowym limit ofert możliwych do złożenia 

przez jednego oferenta.

1,2,3. Brak możliwości 

uzupełnienia oferty. Możliwość 

złożenia zastrzeżenia do oceny 

formalnej.                                 

10. MCPS.WOP/4301-2-2-2/10/2019
Uczniowski Klub Sportowy                                                    

przy Publicznej Szkole Podstawowej                                          

w Mazowszanach

Mazowszany 6,                                                            

26-624 Kowala Stępocina

"Gram w piłkę - jestem wolny od nałogów"
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

11. MCPS.WOP/4301-2-2-2/11/2019
Pułtuski Klub Wodniaków

ul.Stare Miasto 28,                      

06-100 Pułtusk

"Muzyka i śpiew łączą pokolenia - koncert 

szant "Rozśpiewana Zatoka" i warsztaty 

Pułtuskiego Klubu Wodniaków w ramach 

działań przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym oraz działania na 

rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych."

Negatywna

1. Cele statutowe oferenta nie mieszczą się w 

obszarze priorytetowym, w którym realizowany 

jest konkurs.                                                                                  

2. Nie wszystkie pola oferty są właściwie 

wypełnione - niewłaściwie wypełnione pole III.                                                                                                                                 

3. Oferta nie została podpisana przez 

upoważnione do tego osoby zgodnie z danymi 

podanymi w KRS.

1. Brak możliwości uzupełnienia 

oferty. Możliwość złożenia 

zastrzeżenia do oceny 

formalnej.                                                                                  

2 i 3. Możliwość uzupełnienia i 

poprawy oferty.                               

12. MCPS.WOP/4301-2-2-2/12/2019
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

Dotkniętych Chorobą Alkoholową, 

Narkomanią i Hazardem "Szansa"

ul. Dylewicza 23,                     

08-110 Siedlce

"Wiem więcej"
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

13. MCPS.WOP/4301-2-2-2/13/2019 Oddział Polskiego Towarzystwa 

Zapobiegania Narkomanii w Warszawie

ul.Rokosowska  10,              

02-348 Warszawa

"MIĘDZYSZKOLNY PROGRAM 

KREATYWNEJ PROFILAKTYKI                              

I EDUKACJI RÓWIEŚNICZEJ                              

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM"

Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

14. MCPS.WOP/4301-2-2-2/14/2019

. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 

Podstawowej Nr 1

ul.Juliusza Słowackiego 2,                                                                    

05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki

"Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowego 

stylu życia poprzez naukę, kulturę i sport." Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy



15. MCPS.WOP/4301-2-2-2/15/2019
Psychorada

ul.Niepołomicka 22a,                                                           

04-256 Warszawa
"Lustra - magazyn młodzieżowy" Negatywna

Cele statutowe oferenta nie mieszczą się w 

obszarze priorytetowym, w którym realizowany 

jest konkurs

Brak możliwości uzupełnienia 

oferty. Możliwość złożenia 

zastrzeżenia do oceny 

formalnej.

16. MCPS.WOP/4301-2-2-2/16/2019
Stowarzyszenie Pro-IMPULS

ul. Kolejowa 11,                          

26-670 Pionki
"Zdrowo żyć" Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

17. MCPS.WOP/4301-2-2-2/17/2019 Polski Czerwony Krzyż Oddział 

Rejonowy w Ciechanowie

ul. Rzeczkowska 11,                       

06-400 Ciechanów

"Lifestyle czyli pozytywne emocje, bez 

alkoholu i używek" Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

18. MCPS.WOP/4301-2-2-2/18/2019
Stowarzyszenie "Karuzela"

ul.Cicha 8/10/161,                   

26-600 Radom

"Mini Klub"
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

19. MCPS.WOP/4301-2-2-2/19/2019
Klub Sportowy Tae 

Nadrzeczna 2,                    

Górki                                   

05-311 Dębe Wielkie

"Sport przeciw nałogom i patologiom 

społecznym" Negatywna

Cele statutowe oferenta nie mieszczą się w 

obszarze priorytetowym, w którym realizowany 

jest konkurs

Brak możliwości uzupełnienia 

oferty. Możliwość złożenia 

zastrzeżenia do oceny 

formalnej.

20. MCPS.WOP/4301-2-2-2/20/2019 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi 

"Teraz My"

Kalinowo 33,                        

07-210 Długosiodło

"Kuźnia talentów"
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

21. MCPS.WOP/4301-2-2-2/21/2019
Klub Sportowy Nastula Club

ul. Ogólna 9,                                            

01-702 Warszawa

"Program profilaktyczno-sportowy „Mistrzowie 

Mazowsza”"
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

22. MCPS.WOP/4301-2-2-2/22/2019 Mazowiecki Związek Stowarzyszeń 

Abstynenckich

ul.Kraszewskiego 18,                    

05-800 Pruszków

"Wakcje na wodzie spływ pontonowy                             

i kajakowy" Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

23. MCPS.WOP/4301-2-2-2/23/2019 Mazowiecki Związek Stowarzyszeń 

Abstynenckich

ul. Kraszewskiego 18,            

05-800 Pruszków

"Zlot Rodzin Abstynenckich "Mazowsze 

2019."
Negatywna

Oferta przekracza określony w ogłoszeniu 

konkursowym limit ofert możliwych do złożenia 

przez jednego oferenta.

Brak możliwości uzupełnienia 

oferty. Możliwość złożenia 

zastrzeżenia do oceny 

formalnej.



24. MCPS.WOP/4301-2-2-2/24/2019
Rzymskokatolicka Parafia                    

św. Teresy od Dzieciątka Jezus                                                              

w Radomiu

ul. Wierzbicka 1,                                                                

26-612 Radom

"PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - ŻYJEMY 

ZDROWO, BEZPIECZNIE I ROZWIJAMY 

SIĘ - ŚW. TERESA RADOM 2019."
Negatywna

1. Forma złożenia oferty jest niezgodna                

z formą określoną w ogłoszeniu konkursowym - 

brak potwierdzenia złożenia oferty.                                                                                 

2. Oferta nie została złożona w terminie 

wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.                                     

3. Oferta przekracza określony w ogłoszeniu 

konkursowym limit ofert możliwych do złożenia 

przez jednego oferenta.                                                               

4. Do oferty nie dołączono wszystkich 

wymaganych załączników - brak dokumentu 

potwierdzającego osobowość prawną oferenta.                                                           

5. Oferta nie została podpisana przez 

upoważnione do tego osoby zgodnie z danymi 

podanymi w części III. oferty.

1,2,3. Brak możliwości 

uzupełnienia oferty. Możliwość 

złożenia zastrzeżenia do oceny 

formalnej.                                       

4,5. Możliwość uzupełnienia i 

poprawy oferty.

25. MCPS.WOP/4301-2-2-2/25/2019 Ochotnicza Straż Pożarna                     

w Koziczynie

Koziczyn  29,                              

06-461 Regimin

"Bez ochotnika nie ma trzeźwego 

zawodnika." Negatywna

Cele statutowe oferenta nie mieszczą się w 

obszarze priorytetowym, w którym realizowany 

jest konkurs

Brak możliwości uzupełnienia 

oferty. Możliwość złożenia 

zastrzeżenia do oceny 

formalnej.

26. MCPS.WOP/4301-2-2-2/26/2019 Stowarzyszenie "świetlik"                           

w Żyrardowie

ul. Waryńskiego 25/1,                   

96-300 Żyrardów

"Wspieranie realizacji programów służących 

profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego 

stylu życia z uwzględnieniem działalności 

kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, 

studentów i ich rodziców/opiekunów - 

program "Żyję zdrowo, odlotowo"

Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

27. MCPS.WOP/4301-2-2-2/27/2019
Rzymskokatolicka Parafia                   

św. Teresy od Dzieciątka Jezus                                                    

w Radomiu                                                                            

ul. Wierzbicka 1,                                                              

26-612 Radom

"PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - ŻYJEMY 

ZDROWO, BEZPIECZNIE I ROZWIJAMY 

SIĘ - ŚW. TERESA RADOM 2019."
Negatywna

1. Forma złożenia oferty jest niezgodna                

z formą określoną w ogłoszeniu konkursowym - 

brak potwierdzenia złożenia oferty.                                                                                 

2. Oferta nie została złożona w terminie 

wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.                                     

3. Oferta przekracza określony w ogłoszeniu 

konkursowym limit ofert możliwych do złożenia 

przez jednego oferenta.                                                               

4. Do oferty nie dołączono wszystkich 

wymaganych załączników - brak dokumentu 

potwierdzającego osobowość prawną oferenta.                                                           

5. Oferta nie została podpisana przez 

upoważnione do tego osoby zgodnie z danymi 

podanymi w części III. oferty.

1,2,3. Brak możliwości 

uzupełnienia oferty. Możliwość 

złożenia zastrzeżenia do oceny 

formalnej.                                       

4,5. Możliwość uzupełnienia i 

poprawy oferty.



28 MCPS.WOP/4301-2-2-2/28/2019

Rzymskokatolicka Parafia                     

św. Teresy od Dzieciątka Jezus                                                             

w Radomiu

ul. Wierzbicka 1,                                                               

26-612 Radom

"PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - ŻYJEMY 

ZDROWO, BEZPIECZNIE I ROZWIJAMY 

SIĘ - ŚW. TERESA RADOM 2019."
Negatywna

1. Forma złożenia oferty jest niezgodna                

z formą określoną w ogłoszeniu konkursowym - 

brak potwierdzenia złożenia oferty.                                                                                 

2. Oferta nie została złożona w terminie 

wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.                                     

3. Oferta przekracza określony w ogłoszeniu 

konkursowym limit ofert możliwych do złożenia 

przez jednego oferenta.                                                               

4. Do oferty nie dołączono wszystkich 

wymaganych załączników - brak dokumentu 

potwierdzającego osobowość prawną oferenta.                                                           

5. Oferta nie została podpisana przez 

upoważnione do tego osoby zgodnie z danymi 

podanymi w części III. oferty.

1,2,3. Brak możliwości 

uzupełnienia oferty. Możliwość 

złożenia zastrzeżenia do oceny 

formalnej.                                       

4,5. Możliwość uzupełnienia i 

poprawy oferty.

29. MCPS.WOP/4301-2-2-2/29/2019
Rzymskokatolicka Parafia                                             

św. Teresy od Dzieciątka Jezus                                             

w Radomiu

ul. Wierzbicka 1,                                                             

26-612 Radom
"PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - ŻYJEMY 

ZDROWO, BEZPIECZNIE I ROZWIJAMY 

SIĘ - ŚW. TERESA RADOM 2019."

Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

30. MCPS.WOP/4301-2-2-2/30/2019 Fundacja Edukacyjno-sportowa 

Regeneracja

Pawłowo  18,                    06-

461 Regimin

"Na sportowo w lepsze jutro."
Negatywna

Cele statutowe oferenta nie mieszczą się w 

obszarze priorytetowym, w którym realizowany 

jest konkurs

Brak możliwości uzupełnienia 

oferty. Możliwość złożenia 

zastrzeżenia do oceny 

formalnej.

31. MCPS.WOP/4301-2-2-2/31/2019
Fundacja By The Way

ul. Bolesława Prusa 32,                                     

07-100 Węgrów
"Profilaktyczna Scena Węgrowa" Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

32. MCPS.WOP/4301-2-2-2/32/2019
Ratujmy Ratowo

Ratowo 58,                                 

06-540 Radzanów

"Program profilaktyczny z elementami 

rekreacji konnej pod hasłem:  Koń – mój 

najlepszy przyjaciel  (zadanie                           

nr 2)"

Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

33. MCPS.WOP/4301-2-2-2/33/2019
Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa

ul. Sikorskiego 39,                             

08-400 Garwolin

"Profilaktyka przez kulturę - działana na rzecz 

profilaktyki i rozwiazywanuia problemów 

alkoholowych."
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

34. MCPS.WOP/4301-2-2-2/34/2019
Fundacja Edukacji Społecznej

ul. Sewerynów 4 lok.100,                               

00-331 Warszawa

„Młodzieżowy Klub Filmowy”
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

35. MCPS.WOP/4301-2-2-2/35/2019 Radomskie Stowarzyszenie Sportowe 

Centrum

ul. Kościelna  37,                  

26-600 Radom

„Znajdź rozwiązanie-nie pij”
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy



W terminie od 16 kwietnia 2019 r. od godz. 8:00 do 22 kwietnia 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.


