
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/4301-2-2-5/1/2019 Stowarzyszenie Klub Seniora 

"Weteran"

ul. Tadeusza 

Mazowieckiego 13 A,                                

26-600 Radom

"Wspieranie realizacji programów w zakresie 

integracji międzypokoleniowej seniorów 

służących profilaktyce uzależnień."

Negatywna

1. Cele statutowe oferenta nie mieszczą się w 

obszarze priorytetowym, w którym realizowany jest 

konkurs.                                                                                 

2. Treść oferty niezgodna ze specyfikacją zawartą 

w ogłoszeniu konkursowym - brak integracji 

międzypokoleniowej.                                                                            

3. Nie wszystkie pola oferty są właściwie 

wypełnione - niewłaściwie wypełnione pole II.1

1 i 2. Brak możliwości 

uzupełnienia oferty. Możliwość 

złożenia zastrzeżenia do oceny 

formalnej.                                          

3. Możliwość uzupełnienia                  

i poprawy oferty

2. MCPS.WOP/4301-2-2-5/2/2019
Fundacja "Mocni Mocą Nadziei"

Białoskóry  31,                                         

09-212 Białoskóry

„ Aktywny Senior bez nałogów”- działania w 

zakresie integracji międzypokoleniowej 

seniorów służących profilaktyce uzależnień na 

Mazowszu."

Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

3. MCPS.WOP/4301-2-2-5/3/2019 Stowarzyszenie Na Rzecz Gminy 

Dzierzążnia

Dzierzążnia 33 33,                                        

09-164 Dzierzążnia

"Integracja międzypokoleniowa."
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

4. MCPS.WOP/4301-2-2-5/4/2019 Fundacja Na Rzecz 

Bezpieczeństwa "Feniks"

ul. Zygmunta Padlewskiego 

17C lok. 3,                               

09-402 Płock

"Uzależnieni tylko od zdrowia." Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

5. MCPS.WOP/4301-2-2-5/5/2019
Stowarzyszenie "Karuzela"

ul. Cicha 8/10/161,                                  

26-600 Radom

"Międzypokoleniowa szkoła integracji."
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

6. MCPS.WOP/4301-2-2-5/6/2019 Stowarzyszenie Kulturalne "Bliżej 

Tradycji i Kultury"

ul. Kobuza 30,                                                                               

02-841 Warszawa

"Nigdy nie jest za późno."
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/4301-2-2-5/7/2019
Spółdzielnia Socjalna Osób 

Prawnych "Centrum Usług 

Środowiskowych"

ul. Rynek 39,                                      

09-210 Drobin

"Profilaktyka-alkoholu krytyka."
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 5: Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień.



8. MCPS.WOP/4301-2-2-5/8/2019 Fundacja Edukacji i 

Przedsiębiorczości

ul. Postępu 12,                                                  

02-676 Warszawa
"Mozaika" Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

9. MCPS.WOP/4301-2-2-5/9/2019
Towarzystwo Teatralne "Kurtyna"

Wolica  116a,                                                       

05-830 Nadarzyn

"Seniorzy na start."
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

10. MCPS.WOP/4301-2-2-5/10/2019 Polski Czerwony Krzyż Oddział 

Rejonowy w Ciechanowie

ul. Rzeczkowska 11,                                  

06-400 Ciechanów

Młody duchem – zdrowy ciałem
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

11. MCPS.WOP/4301-2-2-5/11/2019 Fundacja Edukacji i 

Przedsiębiorczości

ul. Postępu 12,                                                      

02-676 Warszawa
Szczęśliwy senior 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.

12. MCPS.WOP/4301-2-2-5/12/2019 Fundacja Pomocy Psychologicznej 

i Edukacji Społecznej "Razem"

ul. Smolna  13/402,                                 

00-375 Warszawa

"RAZEM w stronę integracji."
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

13. MCPS.WOP/4301-2-2-5/13/2019
Fundacja Pozytyw

ul. Tysiąclecia Państwa 

Polskiego 38,                                              

08-200 Łosice

"Lokalne Centra Profilaktyki i Integracji 

Miedzypokoleniowej Seniorów 2019."
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

14. MCPS.WOP/4301-2-2-5/14/2019 Stowarzyszenie Wspólnota 

Powiatowa

ul. Sikorskiego 39                                     

08-400 Garwolin

"PiT 2019- Profilaktyka i Teatr."
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

15. MCPS.WOP/4301-2-2-5/15/2019 Stowarzyszenie                                                        

"Krokus-Wiązowna"

Radiówek 25,                                      

05-462 Radiówek

"Sztafeta Pokoleń."
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

16. MCPS.WOP/4301-2-2-5/16/2019 Radomskie Stowarzyszenie 

Sportowe Centrum

ul. Kościelna  37,                                    

26-600 Radom

„Prowadzenie działań edukacyjnych z 

profilaktyki uzależnień skierowanych  do 

seniorów.”
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy



17. MCPS.WOP/4301-2-2-5/17/2019 Fundacja "Aktywny Człowiek"
ul. Wodniaków 5/12,                               

08-110 Siedlce
"POTENCJAŁ WIEKU II." Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

18. MCPS.WOP/4301-2-2-5/18/2019
Fundacja Donum

ul. Kilińskiego 8,                                        

17-300 Siemiatycze

"Razem pod prąd."
Pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

19. MCPS.WOP/4301-2-2-5/19/2019 Stowarzyszenie Miłośnicy Ziemi 

Kurpiowskiej 

Surowe 15A,                                               

07-431 Czarnia

"Wspieranie realizacji programów w zakresie 

integracji międzypokoleniowej seniorów 

służących profilaktyce uzależnień na terenie 

Gminy Czarnia." 

Negatywna

Treść oferty niezgodna ze specyfikacją zawartą w 

ogłoszeniu konkursowym - brak integracji 

międzypokoleniowej. 

Brak możliwości uzupełnienia 

oferty.                                              

Możliwość złożenia zastrzeżenia 

do oceny formalnej.

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.


