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

formalnej:
Rodzaj błędu lub uchybienia formalnego:

1
MCPS.ON/450-4/2019 Numer 

Sprawy 4-5/2019

FUNDACJA INSTYTUT 

BIAŁOWIESKI

ul. Rumiankowa 14/4; 

15-665 Białystok

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. 

"Okragły stół dla Puszczy 

Białowieskiej"

NEGATYWNA

1. Oferta nie została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym: oferta złożona 

po terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowych 

2. Oferta nie przewiduje realizacji zadania określonego w konkursie, 

w tym w szczególności treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu 

konkursowym: wnioskowana kwota dotacji przekracza 80 % całkowitych kosztów zadania.

3. Oferta nie przewiduje realizacji zadania adresowanego do mieszkańców województwa 

mazowieckiego: oferent pisze, że miejscem realizacji zadania będzie Warszawa i okolice i że 

oferta jest skierowana do mieszkańców Mazowsza, natomiast opis zadania tego nie potwierdza a 

miejscami nawet temu przeczy.

4. Oferta jest niekompletna ; nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione: plan i 

harmongram działań na rok 2019 oraz budżet opisano w sposób nieprawidłowy stosując 

odnośniki do pkt 3 oferty, który opisano w sposób nielogiczny. Z oferty nie wynika, kto i kiedy 

będzie realizował poszczególne czynności. Nie ma też informacji jaki będzie koszt 

poszczególnych działań.

2
MCPS.ON/450-4/2019 Numer 

Sprawy  4-2/2019
FUNDACJA SYNAPSIS

ul. Ondraszka 3; 

02-085 Warszawa

Wiedza i wsparcie dla rodziców osób 

ze  spektrum autyzmu
NEGATYWNA

1. Oferta nie przewiduje realizacji zadania, na które została złożona oferta: beneficjentami 

bezpośrednimi zadania nr 4 mogą być wyłącznie osoby z niepełosprawnościami. 

2. Oferta jest niekompletna; nie wszystkie pola oferty są właściwe wypełnione: w części III pkt. 4 

oferty podano jeden termin dla poszczególnych działań, który jest terminem realizacji całego 

zadania oraz nie wskazano miejsca realizacji poszczególnych działań

  Zadanie nr 4 : "Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególnosci przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) 

prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych"

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.


