
Lp. Nr sprawy: Nazwa Oferenta: Adres: Tytuł zadania: Wynik oceny formalnej: Rodzaj błędu lub uchybienia formalnego:

1
MCPS.ON/450-4/2019 Numer 

Sprawy  3-5/2019

FUNDACJA "DZIELNA 

MATKA" POMOCY DZIECI Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

SPRZĘŻONĄ

ul. Pańska 3; 

05-110 Jabłonna
Koń moim terapeutą NEGATYWNA

Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu konkursowym: 

wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów 

zadania. Oferent zawnioskował o 91,39% kosztów całkowitych projektu. 

2
MCPS.ON/450-4/2019 Numer 

Sprawy 3-11/2019

OGÓLNOPOLSKIE 

STOWARZYSZENIE 

POMOCY OSOBOM Z 

ZESPOŁEM RETTA

ul. 3 Maja 1/3; 

62-500 Konin
Rehabilitacja w zespole Retta NEGATYWNA

Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu konkursowym: 

wnioskowana kwota dotacji przekracza 80 % całkowitych kosztów zadania

3
MCPS.ON/450-4/2019 Numer 

Sprawy  3-12/2019
FUNDACJA VIVERE AUDE

ul. Kobielska 34/14; 

04-359 Warszawa

Aktywizacja zawodowa osób ze spektrum 

autyzmu
NEGATYWNA

1. Oferta nie przewiduje realizacji zadania adresowanego do mieszkańców 

województwa mazowieckiego: nie podano, że zadanie będzie realizowane na rzecz 

mieszkańców województwa mazowieckiego

2. Oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby : potwierdzenie 

złożenia oferty nie zostało podpisane zgodnie z KRS

4
MCPS.ON/450-4/2019 Numer 

Sprawy 3-16/2019

FUNDACJA POMOCY 

OSOBOM Z CHOROBĄ 

ALZHEIMERA

ul. Kuznocin 67, 

95-500 Kuznocin

prowadzenie grupowych zajęć dla osób 

niepełnosprawnych z chorobąalzheimera 

i chorobami pokrewnymi. Powstrzymanie 

postepu choroby, rozwijanie umiejetnosci 

i niezbędnych czynności do 

samodzielnego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych. Systematyczna 

rehabilitacja ruchowa, terapia pamięci i 

wielokierunkowa terapia zajęciowa

NEGATYWNA

1. Oferta nie przewiduje realizacji zadania adresowanego do mieszkańców 

województwa mazowieckiego: nie podano, że zadanie będzie realizowane na rzecz 

mieszkańców województwa mazowieckiego 

2. Oferta jest niekompletna; nie wszystkie pola oferty są właściwe wypełnione: w cz. 

III pkt 4 oferty podano jeden termin realizacji zadania, który jest terminem  realizacji 

zadania publicznego oraz nie wskazano miejsca realizacji zadania.

5
MCPS.ON/450-4/2019 Numer 

Sprawy  3-17/2019

FUNDACJA POMOCY 

MŁODZIEŻY I DZIECIOM 

NIEPEŁNOSPRAWNYM "HEJ 

KONIKU"

ul. Św.Wincentego 92, 

03-291 Warszawa
Klub Aktywności Społecznej NEGATYWNA

Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu konkursowym: 

wnioskowana kwota dotacji przekracza 80 % całkowitych kosztów zadania

6
MCPS.ON/450-4/2019 Numer 

Sprawy 3-19/2019

KRAJOWE TOWARZYSTWO 

AUTYZMU ODDZIAŁ W 

RADOMIU

ul.Głowna 03, 

26-600 Radom

Trening umiejętności społecznych z 

elementami treningu komunikacji dla 

uczniów z autyzmem i Zespołem 

Aspergera

NEGATYWNA

1. Oferta nie przewiduje realizacji zadania adresowanego do mieszkańców 

województwa mazowieckiego : w ofercie brak informacji dla mieszkańców jakiego 

województwa będzie realizowane zadanie. 

2.Oferta jest niekompletna,;nie wszystkie pola oferty są włąściwie wypełnione: brak 

pełnego opisu zadania.

Zadanie nr 3: "Prowadzenie grupowych i indywudualnych zajęć, które mają na celu: a) nabywanie, podtrzymywanie i rozwijanie umiejetnosci niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, b) rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się 

z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem 

i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawnianie i wspieranie funkcjonowania osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych 

i w różnych środowiskach"

Zestawienie ofert ostatecznie odrzuconych formalnie, złożonych w  ramach otwartego konkursu dla organizacki pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego  w 2019 roku w obszarze "Działalnośc na rzecz osób niepełnosprawnych" w formie wsparcia realizacji zadania, ogłoszonego uchwałą nr 669/46/19 Zarządu Województwa 

Mazowieckiego z dnia 20 maja 2019 r.

 


