
Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2018 r. zadań publicznych w obszarze 

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 

Zadanie nr 2. Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Lp. Tytuł oferty/Oferent Wyniki oceny Rodzaj błędu lub uchybienia formalnego 

Informacja o sposobie 

postępowania w przypadku 

wystąpienia błędu lub uchybienia 

formalnego 

1 

"PrzeMoc w Rodzinie"  

 

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

2 

Chronimy Dzieci na Mazowszu - promocja 

i wdrażanie standardów ochrony dzieci 

przed przemocą.  
 

 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

3 

"Ogranicz przemoc nie kontakty!"  
 

Fundacja Studio Psychologii Zdrowia 

Negatywna 

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie 

wypełnione  

                          

Poz. I pkt 4 data rozpoczęcia projektu wskazano przed 

przewidywaną datą rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.         

Poz. III pkt 3 oferty nie wypełniono.     

Poz. IV pkt 7 Harmonogram na rok 2018 - wskazano w poz. 1 i 6 

miesiąc kwiecień.  

Poz. IV pkt 8  część I i II nie wpisano nazwy oferenta. Podobnie 

w kosztorysach dla roku 2019 i 2020. 

Nie wykreślono złącznika 1.3 oferty (nie dotyczy oferty) 

Możliwość uzupełnienia i 

poprawienie oferty. 

4 

"Niebieskie Mazowsze - Świadome 

Mazowsze" Program profilaktyki i 

edukacji społecznej z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie   
 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

5 

"Razem możemy lepiej"  
 

 Fundacja Innowacji i Społeczeństwa 

Obywatelskiego 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 



6 

"Przemóc Przemoc"   
 

 Towarzystwo Pomocy Młodzieży 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

7 
"Rodzina wolna od przemocy"  

Powiślańskie Towarzystwo Społeczne 
Negatywna 

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie 

wypełnione      

           

Poz. I pkt 2 wpisano błędny rodzaj zadania publicznego.            

Poz. IV pkt 7 błąd w nazwie harmonogramu - wskazano 

harmonogram na rok 2019 zamiast harmonogramu na rok 2018.   

Poz. IV pkt 8 wskazano kalkulację przewidywanych kosztów na 

rok 2017 zamiast na rok 2018. 

Załącznik nr 1.1. oferty w "Harmonogramie na rok 2020" w 7 

wierszu tabeli błędnie wskazano planowany termin realizacji. 

Możliwość uzupełnienia i 

poprawienie oferty. 

8 

Kompleksowy program profilaktyki i 

edukacji społecznej dla rodzin 

zagrożonych przemocą   
 

Komitet Ochrony Praw Dziecka 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

9 

Profilaktyka i edukacja społeczna w 

zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. - "Jak pomóc rodzinie 

zagrożonej przemocą" 

 

 Komitet Ochrony Praw Dziecka 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

10 

Mocny, Pewny, Bezpieczny 

 Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego 

Towarzystwa Psychologicznego 

Negatywna 

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. 

11 

"Jak rozwinąć skrzydła - program 

wspierający rodziny i pracowników 

instytucji"  
Fundacja PRZESTRZENIE 

Negatywna 

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie 

wypełnione   

Poz. I pkt 1 wskazano niewłaściwy organ administracji 

publicznej, do którego adresowana jest oferta.  

Brak poświadczenia za zgodność z oryginałem statutu Oferenta. 

Możliwość uzupełnienia i 

poprawienie oferty. 



12 

Bezpieczny dom   

 

Fundacja Strefa Pociech 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

13 

Bezpieczny Dom- Szkoła dla Rodziców  
 

Fundacja Strefa Pociech 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

14 

Mam moc powstrzymać przemoc  
 

Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej 

Klub Uzależnień od A do Z "u Pima" 

Negatywna 

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. 

15 
"Powiedz o TYM komuś"  

Fundacja A.R.T. 
Negatywna 

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie 

wypełnione    

     

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. 

16 

MOC Rodziny. Profilaktyka i edukacja 

społeczna w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie   
 

MANZANA Fundacja Rozwoju 

Umiejętności Psychospołecznych  

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

17 

PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA  
 

Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa "Feniks" 

Negatywna 

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie 

wypełnione  

                                                                                                        

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. 



18 

Stop przemocy    
 

Fundacja AKA 

Negatywna 

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 złożenia zastrzeżenia 

do oceny formalnej. 

19 

"Nie przemocy-tak pomocy" 

 

 Fundacja Terapeuci dla Rodziny 

Negatywna 

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie 

wypełnione           

 

Nie określono czy składana oferta jest ofertą wspólną 

(nagłówek).  

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. 

20 

"Akademia Godnego Życia"  
 

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania 

Aktywności Seniorów "as" 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

21 

"Wróżka Okruszka Przeciwko Przemocy" 

- kampania profilaktyczno- edukacyjna 

oraz szkolenia dla pracowników instytucji  
 

Fundacja Gwiazdka 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

22 

Patronat Razem Bezpieczniej  
 

Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 



23 

Rozwiń Skrzydła  
 

Fundacja im. Św. Michała Archanioła  

Negatywna 

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. 

24 

PRZEMÓC przemoc- działania 

profilaktyczne i edukacyjne w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie    
 

Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania 

Społeczności Lokalnych AB OVO 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

25 

Przemoc wobec starszych - działania 

edukacyjne w woj. mazowieckim  

 

 Fundacja Projekt Starsi 

Negatywna 

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie 

wypełnione  

                                                                                                        

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. 

26 

Mam moc - trening radzenia sobie w 

trudnych sytuacjach  
 

Fundacja Edukacji Społecznej 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

27 

"Godne Życie II"   
 

Fundacja Pozytyw 

Negatywna 

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie 

wypełnione    

                                                                                                      

Nie określono czy składana oferta jest ofertą wspólną 

(nagłówek).   

Nie wykreślono oświadczeń str. 22 oferty. 

Możliwość uzupełnienia i 

poprawienie oferty. 



28 

MASZ MOC - pokonaj PRZEMOC - 

profilaktyka i interwencja przemocy 

 

  Fundacja po DRUGIE 

Negatywna 

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" (dotyczy również 

załączników nr 1.1 i 1.2).  

Możliwość uzupełnienia i 

poprawienie oferty. 

29 

RAZEM na rzecz Mazowsza wolnego od 

przemocy domowej  

 

Fundacja Centrum Praw Kobiet 

 Negatywna 

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. 

30 
Razem działamy - przeciwdziałamy  

Fundacja Feminoteka  
Negatywna 

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. 

31 

Doskonalenie umiejętności i wiedzy 

członków Zespołów interdyscyplinarnych 

w gminach wiejskich województwa 

Mazowieckiego w zakresie współpracy i 

realizacji zadań w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
 

Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania 

Przemocy - Feniks 

Negatywna 

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 złożenia zastrzeżenia 

do oceny formalnej.  Możliwość 

uzupełnienia i poprawienie 

oferty. 



Nie wykreślono oświadczeń str. 13.     

Wskazany w ofercie termin realizacji zadania (1 czerwca 2018 - 

31 grudnia 2019) jest niezgodny ze specyfikacją zawartą w 

ogłoszeniu konkursowym - realizacja zadania rozłożona na trzy 

lata. 

32 

Społeczna akcja edukacyjna "Przemoc- 

możesz to zmienić"  
 

Stowarzyszenie OPTA 

Negatywna 

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie 

wypełnione   

                                                                                                        

Poz. I pkt 1 wskazano niewłaściwy organ administracji 

publicznej, do którego adresowana jest oferta.  

Możliwość uzupełnienia i 

poprawienie oferty. 

33 

Edukacja o przemocy   
 

Fundacja Metamorfozy 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

W terminie do 23 marca 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) lub złożenia uzupełnienia i poprawienia oferty.  

 

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. 

 


