
Lp. Nr sprawy: Nazwa oferenta: Adres: Nr zadania: Tytuł zadania: Informacja o wystąpieniu błędu formalnego:
Informacja o sposobie postępowania w przypadku 

wystąpienia błędu formalnego:

Informacja o złożeniu zastrzeżenia, 

uzupełnieniu i poprawieniu oferty:

1 MCPS.PS/413-4-1/2018
Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów
ul. 1-go Maja 74, 96-300 Żyrardów 1

Organizowanie aktywnej formy spędzania czasu 

seniorów i niepełnosprawnych bez używek i 

przemocy w rodzinie.

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione Nie określono czy składana oferta jest ofertą wspólną 

(nagłówek). Poz. I pkt 4 data rozpoczęcia projektu wskazano przed przewidywaną datą rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Poz. II 

pkt 1 i pkt 3 - niepoprawnie wpisane dane oferenta. Poz. III nie wskazano podstawy prawnej sposobu reprezentowania oferent. Poz. IV 

pkt 7 nie wpisano roku harmonogramu, oraz wskazano terminy wykraczające poza przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

Poz. IV pkt 8 brak wpisanego roku, brak wpisanej nazwy oferenta (zarówno w I i II części tabeli). Brak daty potwierdzenia za zgodność z 

oryginałem załączników do oferty. Nie dokonano skreśleń w oświadczeniu oferenta pkt 5. Nie wykreślono załącznika 1.3. oferty (nie 

dotyczy oferty).

Możliwość uzupełnienia i poprawienie oferty. Brak zastrzeżenia do oceny formalnej oferty.

2 MCPS.PS/413-4-2/2018 Stowarzyszenie "Razem Łatwiej"
ul. Władysława Broniewskiego 19, 07-415 

Olszewo- Borki
2 Bawmy się na trzeźwo

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione Nie określono czy składana oferta jest ofertą wspólną 

(nagłówek). Poz. I pkt 4 data rozpoczęcia projektu wskazano przed przewidywaną datą rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Poz. 

III nie wskazano danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania oferenta. Poz. IV pkt 5 nie wpisano dodatkowych 

informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego. Poz. IV pkt 7 Harmonogram na rok 2018 w pozycjach 1 oraz 3 

wpisano miesiąc kwiecień (przed przewidywanym terminem rozstrzygnięcia konkursu), oraz ucięta tabela harmonogramu. Poz. IV pkt 8 

brak wpisanej nazwy oferenta II części tabeli. Nie dokonano skreśleń w oświadczeniu oferenta. Nie wykreślono załączników.

Możliwość uzupełnienia i poprawienie oferty. Brak zastrzeżenia do oceny formalnej oferty.

3 MCPS.PS/413-4-18/2018
Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego
ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa - Włochy 2 Mocny, Pewny i Bezpieczny

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione Poz. I pkt 1 wskazano niewłaściwy organ administracji 

publicznej, do którego adresowana jest oferta. Załączniki 1.1. "Harmonogram na rok 2018" i "Harmonogram na rok 2020" zawierają 

niewłaściwe terminy realizacji.

Możliwość uzupełnienia i poprawienie oferty. Brak zastrzeżenia do oceny formalnej oferty.

4 MCPS.PS/413-4-24/2018
Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub 

Uzależnień od A do Z "u Pima"
ul. Sienna 45 lok. 1, 00-121 Warszawa 2 Mam moc powstrzymać pomoc

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione Poz. I pkt 1 wskazano niewłaściwy organ administracji 

publicznej, do którego adresowana jest oferta. Poz. II pkt 1 nie wpisano numeru KRS. Poz. IV pkt 7 Oferent przedstawia harmonogram 

na lata 2019- 2020, natomiast w ofercie powinien być zamieszczony "Harmonogram na rok 2018". Poz. IV pkt 8 Oferent powinien 

przedstawić kosztorys na rok 2018, natomiast w ofercie zamieszczono kosztorys na lata 2019- 2020

Możliwość uzupełnienia i poprawienie oferty. Brak zastrzeżenia do oceny formalnej oferty.

5 MCPS.PS/413-4-25/2018
Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub 

Uzależnień od A do Z "u Pima"
ul. Sienna 45 lok. 1, 00-121 Warszawa 1

Bez przemocy życie fajne, zapamietaj to dokładnie, 

edycja III
Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione Poz. II pkt 1. nie wpisano numeru KRS Możliwość uzupełnienia i poprawienie oferty. Brak zastrzeżenia do oceny formalnej oferty.

6 MCPS.PS/413-4-30/2018
Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy - 

Feniks
ul. Kosynierów 18/25, 35-202 Rzeszów 1

Doskonalenie umiejętności i wiedzy członków 

Zespołów interdyscyplinarnych w gminach 

wiejskich województwa Mazowieckiego w zakresie 

współpracy i realizacji zadań w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione Nie określono czy składana oferta jest ofertą wspólną 

(nagłówek). Poz. I pkt 1 wskazano niewłaściwy organ administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta. Oświadczenia str. 12 

brak wykreśleń. Nie wykreślono załączników 1.1. i 1.2.

Możliwość uzupełnienia i poprawienie oferty. Brak zastrzeżenia do oceny formalnej oferty.

7 MCPS.PS/413-4-31/2018 Stowarzyszenie Filos im. Joanny Froehlich Gąba 29 b, ul. Socjalna 1, 96-320 Mszczonów 1 Kampania przeciwdziałająca przemocy w rodzinie
Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione Poz. III brak wskazanej podstawy prawnej. Brak daty 

poświadczenia za zgodność z oryginałem statut oferenta.
Możliwość uzupełnienia i poprawienie oferty. Brak zastrzeżenia do oceny formalnej oferty.

8 MCPS.PS/413-4-34/2018 Fundacja AKA ul. Próżna 53, 08-110 Siedlce 1 Nie krzywdzę
Oferent nie spełnia wymogów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie 

podmiotu uprawnionego do udziału w otwartym konkursie ofert.
Możliwość uzupełnienia i poprawienie oferty. Brak zastrzeżenia do oceny formalnej oferty.

9 MCPS.PS/413-4-35/2018 Fundacja AKA ul. Próżna 53, 08-110 Siedlce 2 Stop przemocy
Oferent nie spełnia wymogów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie 

podmiotu uprawnionego do udziału w otwartym konkursie ofert.
Możliwość uzupełnienia i poprawienie oferty. Brak zastrzeżenia do oceny formalnej oferty.

                                                                                                                          Załącznik do Uchwały nr 741/340/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 maja 2018r.

ZESTAWIENIE OFERT OSTATECZNIE ODRZUCONYCH Z POWODÓW FORMALNYCH, ZŁOŻONYCH W RAMACH OGŁOSZONEGO UCHWAŁĄ NR 247/315/18  ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z DNIA 6 LUTEGO 2018 R. OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w latach 2018-2020  ZADAŃ PUBLICZNYCH W OBSZARZE „PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM” – 

PODOBSZAR „DZIAŁANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”, KTÓRE NIE ZOSTAŁY DOPUSZCZONE DO OCENY MERYTORYCZNEJ



10 MCPS.PS/413-4-37/2018
Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa 

Informacyjnego
ul. Pedagogiczna 7, 09-402 Płock 1

Rozwój kluczowych kompetencji społecznych 

dzieci= profilaktyka
Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione Poz. II pkt 1 nie wpisano numeru KRS. Możliwość uzupełnienia i poprawienie oferty. Brak zastrzeżenia do oceny formalnej oferty.

11 MCPS.PS/413-4-38/2018
Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa 

Informacyjnego
ul. Pedagogiczna 7, 09-402 Płock 1 Edukacja- Przeciwdziałanie- Pomoc Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione Poz. II pkt 1 nie wpisano numeru KRS. Możliwość uzupełnienia i poprawienie oferty. Brak zastrzeżenia do oceny formalnej oferty.

12 MCPS.PS/413-4-39/2018 Funadcja Emanio Arcus ul. Jagiellońska 10, 05-120 Legionowo 1 Bezpieczny Dom
Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione Poz. I pkt 1 wskazano niewłaściwy organ administracji 

publicznej, do którego adresowana jest oferta. Poz. I pkt 4 data zakończenia zadania publicznego błędnie zapisany rok.
Możliwość uzupełnienia i poprawienie oferty. Brak zastrzeżenia do oceny formalnej oferty.

13 MCPS.PS/413-4-42/2018 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozowju Gminy Stoczek ul. Armii Krajowej 1, 07-104 Stoczek 1 JESTEŚMY I REAGUJEMY NA PRZEMOC
Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione Poz. III nie wskazano podstawy prawnej sposobu 

reprezentowania oferent.
Możliwość uzupełnienia i poprawienie oferty.

Oferta uzupełniona po czasie przeznczonym na złożenie 

uzupełnienia.

14 MCPS.PS/413-4-44/2018 Funadcja Osobom Niepełnosparwnym "ALE Jestem" ul. Garncarska 9, 08-450 Łaskarzew 1 "Kocham - nie biję"

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione Poz. III nie wskazano danych osobowych osób 

uprawnionych do reprezentowania oferenta. Poz. IV pkt 7 oferty - Harmonogram na rok 2018 - nieuzupełniona kolumna "Zakres 

działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy".

Możliwość uzupełnienia i poprawienie oferty. Brak zastrzeżenia do oceny formalnej oferty.

15 MCPS.PS/413-4-48/2018 Fundacja im. Św. Michała Archanioła ul. Mireckiego 63, 96-300 Żyrardów 2 Rozwiń Skrzydła

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione Nie określono czy składana oferta jest ofertą wspólną 

(nagłówek). Poz. III nie wpisano podstawy prawnej. IV pkt 5 nie wpisano dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji 

zadania publicznego . Poz. IV pkt 7 oferty - Harmonogram na rok 2018 - nieuzupełniona kolumna "Zakres działania realizowany przez 

podmiot niebędący stroną umowy"(ten sam błąd dotyczy załączników 1.1. Harmonogramy na rok 2019 i 2020). Brak daty 

poświadczenia za zgodność z oryginałem statut oferenta.

Możliwość uzupełnienia i poprawienie oferty. Brak zastrzeżenia do oceny formalnej oferty.

16 MCPS.PS/413-4-51/2018 Stowarzyszenie MOŻESZ ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów 1 Bezpieczny Świetlik

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione Poz. I pkt 1 wskazano niewłaściwy organ administracji 

publicznej, do którego adresowana jest oferta. Poz. IV pkt 7 oferty - Harmonogram na rok 2018 - nieuzupełniona kolumna "Zakres 

działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy"

Możliwość uzupełnienia i poprawienie oferty. Brak zastrzeżenia do oceny formalnej oferty.

17 MCPS.PS/413-4-52/2018 Fundacja Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60/19, 00-679 Warszawa 1
Mężczyźni Mazowsza przeciwko przemocy w 

rodzinie

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione Nie określono czy składana oferta jest ofertą wspólną 

(nagłówek). Poz. I pkt 1 wskazano niewłaściwy organ administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta. Poz. IV pkt 8 nie 

wypełniono kolumny numer(y) lub nazwa(wy) działania (łań) zgodnie z harmonogramem. Poz. IV pkt 9 oferty nie wypełniono poz. 2.2, 

2.3, 2.4, 3, 3.2 (wpisano walutę bez kwot). Nie wykreślono oświadczeń str. 12 oferty. Nie poświadczono za zgodność rz oryginałem 

załączonego pełnomocnictwa. Nie wykreślono załączników nie dotyczących oferty.

Możliwość uzupełnienia i poprawienie oferty. Brak zastrzeżenia do oceny formalnej oferty.

18 MCPS.PS/413-4-56/2018 Fundacja Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60/19, 00-679 Warszawa 2
RAZEM na rzecz Mazowsza wolnego od przemocy 

domowej

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione Nie określono czy składana oferta jest ofertą wspólną 

(nagłówek). Poz. I pkt 1 wskazano niewłaściwy organ administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta. Nie wykreślono 

oświadczeń str. 12 oferty. Nie poświadczono za zgodność z oryginałem załączonego pełnomocnictwa. Poz. IV pkt 9 oferty wypełniono 

dla roku 2018, natomiast w/w punkt powinien odnosić się do całości zadania publicznego tj. lata 2018-2020.

Możliwość uzupełnienia i poprawienie oferty. Brak zastrzeżenia do oceny formalnej oferty.

19 MCPS.PS/413-4-58/2018 Fundacja Feminoteka ul. Mokotowska 29a. 00-560 Warszawa 2 Razem działamy - przeciwdziałamy
Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione Nie wykreślono oświadczeń str. 12 oferty. Nie wykreślono 

załącznika 1.3 (nie dotyczy oferty)
Możliwość uzupełnienia i poprawienie oferty. Brak zastrzeżenia do oceny formalnej oferty.

20 MCPS.PS/413-4-59/2018
Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy - 

Feniks
ul. Kosynierów 18/25, 35-202 Rzeszów 2

Doskonalenie umiejętności i wiedzy członków 

Zespołów interdyscyplinarnych w gminach 

wiejskich województwa Mazowieckiego w zakresie 

współpracy i realizacji zadań w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione Oferta nie przewiduję realizacji zadania określonego w 

konkursie, w tym w szczególności treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu konkursowym. Nie określono czy 

składana oferta jest ofertą wspólną (nagłówek). Poz. I pkt 1 wskazano niewłaściwy organ administracji publicznej, do którego 

adresowana jest oferta.

Możliwość uzupełnienia i poprawienie oferty.
Oferta uzupełniona po czasie przeznczonym na złożenie 

uzupełnienia.


