
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. 1. 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 

Organizowanie aktywnej formy 

spędzania czasu seniorów i 

niepełnosprawnych bez używek i 

przemocy w rodzinie.   
 

Oddział Rejonowy Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Negatywna 

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. 

2 

Bawmy się na trzeźwo  
 

Stowarzyszenie "Razem Łatwiej" 

Negatywna 

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. 



3 

"Współczesna rodzina - wolna od 

przemocy" 

 

 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

Diecezji Płockiej 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

4 

Poszukiwanie Rodzicielskiej Mocy - 

program rozwoju kompetencji 

rodzicielskich   
 

Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej 

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 jest 

adresowana oferta.  

Możliwość uzupełnienia i 

poprawienie oferty. 

5 

Bezpieczny dom bez przemocy  
 

Fundacja Akomodacja 

Negatywna 

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione  

                 

Nie określono czy składana oferta jest ofertą wspólną (nagłówek).  

Poz. IV pkt 7 oferty - Harmonogram na rok 2018 - nieuzupełniona kolumna "Zakres 

działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy".         

Poz. IV pkt 8  brak wpisanego roku w tytule tabeli, a także nie wskazano numerów pozycji. 

Nie wykreślono złącznika 1.2 i 1.3 oferty (nie dotyczy oferty).  

Brak daty przy potwierdzeniu "za zgodność z oryginałem" Statutu Oferenta. 

Możliwość uzupełnienia 

i poprawienie oferty. 

6 

Przemoc? Znajdź Pomoc!  
 

 Fundacja "Znajdź Pomoc" 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

7 

Profilaktyka i edukacja społeczna w 

zakresie przeciwdziałania przemocy 

emocjonalnej wobec dzieci w sytuacji 

kryzysu związanego z rozstaniem 

rodziców.  

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 



8 

Program profilaktyczno-

psychoedukacyjny zapobiegający 

nadużyciom seksualnym i 

wykorzystywaniu seksualnemu dzieci 

- "Co dziecko powinno wiedzieć o 

przekraczaniu granic intymnych? 

Czyli edukacja seksualna dla małych 

i dużych"  
 

Komitet Ochrony Praw Dziecka 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

9 

"Rodzina blisko siebie - program 

wspierający rodziców 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 daty poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii statutu Oferenta 

Możliwość uzupełnienia 

i poprawienie oferty. 

10 

Bezpieczny dom                             
 

Fundacja Strefa Pociech 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

11 

Bez przemocy życie fajne, zapamiętaj 

to dokładnie, edycja III  
 

 Stowarzyszenie Promocji 

Abstynenckiej Klub Uzależnień od A 

do Z "u Pima" 

Negatywna 

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione    

      

Poz. II pkt 1. nie wpisano numeru KRS 

Możliwość uzupełnienia 

i poprawienie oferty. 



12 

Edukacja kluczem do sukcesu 
 

Fundacja SOL SUBRIDENS 

Negatywna 

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione   

 

Nie określono czy składana oferta jest ofertą wspólną (nagłówek). 

Poz. III nie wskazano danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania oferenta.  

Poz. IV pkt 8  błąd w tytule, wskazano rok 2017 oraz nie  wpisano nazwy oferenta część I i 

II tabeli.  

Brak pieczątki lub czytelnego podpisu w miejscu na podpis osoby upoważnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 

Edukacja kluczem do 

sukcesu 

13 

Uczymy się żyć     
 

Fundacja OGARNIJ EMOCJE 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

14 

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  

 

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. 

15 

Kampania przeciwdziałająca 

przemocy w rodzinie  

 

Stowarzyszenie Filos im. Joanny 

Froehlich 

Negatywna 

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. 



16 

Kurs na bezpieczeństwo  
 

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieci 

Niepełnosprawnych "hej, Koniku!" 

Negatywna 

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione   

 

Nie określono czy składana oferta jest ofertą wspólną (nagłówek).  

Poz. IV pkt 8 Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2018 brak wpisanej kwoty 

"Razem " w I części tabeli, brak wpisanej kwoty "Razem" w kolumnie "z wkładu 

osobowego".  

Możliwość uzupełnienia 

i poprawienie oferty. 

17 

Nie krzywdzę   
 

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. 

18 

Rozwój kluczowych kompetencji 

społecznych dzieci= profilaktyka  
 

Stowarzyszenie Centrum Innowacji 

Społeczeństwa Informacyjnego  

Negatywna 

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione  

 

Poz. II pkt 1 nie wpisano numeru KRS.   

Możliwość uzupełnienia 

i poprawienie oferty. 

19 

Edukacja- Przeciwdziałanie- Pomoc  
 

Stowarzyszenie Centrum Innowacji 

Społeczeństwa Informacyjnego 

Negatywna 

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione    

 

Poz. II pkt 1 nie wpisano numeru KRS.   

Możliwość uzupełnienia 

i poprawienia oferty. 

20 

Bezpieczny Dom    

 

Fundacja Emanio Arcus 

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. I pkt 4 data zakończenia zadania publicznego błędnie zapisany rok.  

Możliwość uzupełnienia 

i poprawienie oferty. 



21 

Akademia Rodzinna  

 

 Fundacja Nasze Szczęście, 

Stowarzyszenie "BONUM" 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

22 

Gmina Sadowne przeciw przemocy w 

rodzinie 

 

 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orzełek 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

23 

JESTEŚMY I REAGUJEMY NA 

PRZEMOC  
 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Gminy Stoczek 

Negatywna 

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione  

 

Poz. III nie wskazano podstawy prawnej sposobu reprezentowania oferent. 

Możliwość uzupełnienia 

i poprawienie oferty. 

24 

"Kocham - nie biję"  
 

Fundacja Osobom Niepełnosprawnym 

"ALE Jestem" 

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".  

Możliwość uzupełnienia 

i poprawienie oferty. 

25 

Wspieraj, pomagaj, chroń  
 

Stowarzyszenie "Strefa Wsparcia" 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 



 

26 

Bezpieczny Świetlik   
 

Stowarzyszenie MOŻESZ 

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. IV pkt 7 oferty - Harmonogram na rok 2018 - nieuzupełniona kolumna "Zakres 

działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy" 

Możliwość uzupełnienia 

i poprawienie oferty. 

27 

Mężczyźni Mazowsza przeciwko 

przemocy w rodzinie   

 

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.  

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. 

28 

PSYCHOWARSZTATY DLA 

MAMY I TATY  
Fundacja Edukacji Społecznej 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

29 

Przeciwdziałanie agresji i 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. 


