
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.: 24-5/2018

Stowarzyszenie Kulturalne „Bliżej Tradycji i 

Kultury”

ul. Kobuza 30

02-841 Warszawa
Kuźnia kreatywności POZYTYWNA NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

2. 
MCPS.WOP/4301-4/2018

Nr spr.: 26-5/2018
Towarzystwo Teatralne „Kurtyna”

Wolica 116a

05-830 Nadarzyn
Kuźnia kreatywności POZYTYWNA NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

3. 
MCPS.WOP/4301-4/2018

Nr spr.: 27-5/2018

Fundacja "Smart Health – Zdrowie 

w 3D”

ul. Makolągwy 24

02-811 Warszawa

Bądź twórczy, bądź wolny - Kulturotwórcze 

formy profilaktyki i socjoterapii uzależnienia 

od alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych dla młodzieży z rodzin 

zmarginalizowanych i wykluczonych 

społecznie

POZYTYWNA NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

4. 
MCPS.WOP/4301-4/2018

Nr spr.: 28-5/2018
Stowarzyszenie ”FILMFORUM”

ul. Gen. Władysława Andersa 

35

00-159 Warszawa

11. Mazowiecki Program Profilaktyki 

Społecznej KAMERALNE LATO w 

Radomiu

POZYTYWNA NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

5. 
MCPS.WOP/4301-4/2018

Nr spr.: 50-5/2018
„Fundacja Gwiazdka”

ul. Hetmańska 65

05-120 Legionowo

„Kuźnia Kreatywności” - program 

profilaktyki wykluczenia społecznego w 

powiecie pułtuskim i legionowskim

POZYTYWNA NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

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 5: „„Kuźnia Kreatywności” – Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki"

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.


