
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/4301-4/2018

Nr spr.: 6-3/2018

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności 

Społecznej „Winda”

ul. Rynek 2

27-300 Lipsko
„Wybieram siebie" NEGATYWNA

1. Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są 

właściwie wypełnione –  III (informacja o sposobie 

reprezentacji oferenta wobec organu administracji 

publicznej, w tym imiona i nazwiska osób upoważnionych 

do reprezentowania oferenta wobec organu administracji 

publicznej, wraz z przytoczeniem podstawy prawnej); 

brak wypełnionej części dotyczącej oświadczeń.

2. Brak możliwości zweryfikowania  czy oferta została 

podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z 

danymi podanymi w części III. oferty.

Możliwość uzupełnienia i poprawienia oferty.

2. 
MCPS.WOP/4301-4/2018

Nr spr.: 18-3/2018

Stowarzyszenie Katolicki Ruch 

Antynarkotyczny „KARAN"

ul. Pułaskiego 9

26-605 Radom
Zaczynam od siebie - II edycja POZYTYWNA NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

3. 
MCPS.WOP/4301-4/2018

Nr spr.: 51-3/2018
Fundacja SOL SUBRIDENS

ul. Spokojna 25

05-800 Pruszków
„Uwierz w siebie" NEGATYWNA

1. Oferta nie przewiduje realizacji zadania określonego w 

konkursie, w tym w szczególności treść oferty nie jest 

zgodna ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu 

konkursowym.

2. Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są 

właściwie wypełnione – II.3 (nazwa, adres i dane 

kontaktowe jednostki organizacyjnej bezpośrednio 

wykonującej zadanie publiczne, o którym mowa w 

ofercie); brak daty na końcu formularza oferty.

3. Oferta nie została podpisana.

1. Brak możliwości uzupełnienia oferty.

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny 

formalnej.

2. Możliwość uzupełnienia i poprawienia oferty.

3. Możliwość uzupełnienia i poprawienia oferty.

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację  w 2018 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na 

rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem", ogłoszonego uchwałą nr 303/318/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2018 r.

Zadanie 3: „Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych"

W terminie do 17 kwietnia 2018 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa) oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość 

złożenia zastrzeżenia do wyniku oceny formalnej (w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo), uzupełnienia oferty lub poprawienia oferty.  

Uzupełnień lub poprawek należy dokonywać w ofercie złożonej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa,VI piętro, pok. 613  w godz. 8-16). Decyduje data dokonania uzupełnienia/poprawki. 

W przypadku uchybień formalnych dotyczących załączników dopuszcza się możliwość uzupełnienia drogą pocztową (decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, tj. do 17 kwietnia 2018 r.). 

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.


