
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/4301-2-2-4/1/2019
Fundacja "Mocni Mocą Nadziei"

Białoskóry  31,                           

09-212 Białoskóry

" Bezpieczne Mazowsze -przeciwdziałanie 

nietrzeźwości na drogach ” Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

2. MCPS.WOP/4301-2-2-4/2/2019 Fundacja Na Rzecz 

Bezpieczeństwa "Feniks"

ul. Zygmunta Padlewskiego 

17C lok. 3,                                       

09-402 Płock

"Mila bez promila V edycja"
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

3. MCPS.WOP/4301-2-2-4/3/2019 Filos Stowarzyszenie                          

im. Joanny Froehlich

ul. Socjalna 29,                                

Gąba                                        

96-320 Mszczonów

"Przeciwdziałanie nietrzeźwości na drogach 

Powiatu żyrardowskiego" Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

4. MCPS.WOP/4301-2-2-4/4/2019
Towarzystwo Teatralne "Kurtyna"

Wolica 116a,                           

05-830 Nadarzyn

"Bezpieczna gmina"
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

5. MCPS.WOP/4301-2-2-4/5/2019 Stowarzyszenie Przyjaciół     

Szkoły Podstawowej Nr 1

ul.Juliusza Słowackiego 2,                                             

05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki

"Bezpieczeństwo na drodze - program 

profilaktyczno-edukacyjny" Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

6. MCPS.WOP/4301-2-2-4/6/2019
Fundacja Osobom 

Niepełnosprawnym                                  

"Ale Jestem"

ul.Garncarska 9,                              

08-450 Łaskarzew
"Bezpieczni na drodze" 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 4: Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.                                                       

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.


