
Lp. Nr sprawy Nazwa organizacji Adres Tytuł
wnioskowana kwota 

dotacji
Rodzaj błędu lub uchybienia formalnego Zastrzeżenie/uzupełnienie oferty

1
MCPS.PS/413-2-

1/2019

Klub Sportowy 

SERAFIN

ul. Synów Pułku 1 m 32, 01-

105 Warszawa

,,Sportowy Detox - odnaleźć talent i 

wywalczyć wolność"
11 320,00 zł

1. Oferta nie została złożona zgodnie z wymogami ogłoszenia konkursowego 

okreslonego w IV ppkt 3 Oferent nie złożył potwerdzenia złożenia oferty 

wydrukowanego z generatora.

2. Brak złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty, które w treści 

ogłoszenia o konkursie skutkuje, że oferta nie podlega ocenie merytorycznej.

3. Cele statutowe Oferenta nie mieszczą się w obszarze priorytetowym, w kórym 

realizowany jest konkurs.

4. Oferta nie przewiduje realziacji zadania okreslonego w konkursie w tym w 

szczególnosći treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją zawarta w ogłoszeniu 

konkurswym.

5. Po złożeniu oferty w genertorze ofert konkursowych nie zostało złożone 

wydrukowane i podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu oferenta (-ów) potwierdzenia złożenia oferty.

Nie złożono zastrzeżenia

2
MCPS.PS/413-2-

8/2019

Fundacja "Żółty 

Latawiec"

ul. Warszawska 133, 08-

110 Siedlce

,,Poznając innych poznaję siebie - -  

trening umiejętności społecznych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi i ich 

rodzin"

43 200,00 zł

Oferta nie wpisuje się w zakres tematyczny zadania nr 2 pn. "Rozwój 

zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z 

dziećmi w zakresie depresji zaburzeń odzywiania oraz kompulsywnych zachowań 

związanych z używaniem nowych technologii", gdyż w ofercie nie są przewidziane 

działania dotyczace zjawiska depresji u dzieci, ani zaburzeń odżywiania lub 

kompulsywnych zachowań związanych z uzywaniem nowych technologii. Zakres 

tematyczny niniejszej oferty wpisuje się w zadanie 1 pn. "Wsparcie samodzielności 

społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin" i właśnie na to 

zadanie powinna zostać złożona powyższa oferta.

Nie złożono zastrzeżenia

3
MCPS.PS/413-2-

9/2019

Fundacja "Żółty 

Latawiec"

ul. Warszawska 133, 08-

110 Siedlce

"Zaloguj się do społeczeństwa - wyjdź z 

sieci"
31 390,00 zł

Oferta nr MCPS.PS/413-2-9/2019 jest druga w kolejnosci oferta złożoną w ramach 

konkursu Działalnośc na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społęcznej osób 

zagrozonych wykluczneiem społecznym  Zadanie 2: Rozwój zróżnicowanych form 

działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji 

zaburzeń odzywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem 

nowych technologii". Limit ofertmożliwych do złożenia przwez jednego oferenta to 

jedna oferta na zadanie.

Nie złożono zastrzeżenia

4
MCPS.PS/413-2-

11/2019

Fundacja Rozwoju 

Integralnego

ul Adama Rapackiego 8B/3, 

26-600 Radom

"Program profilaktyczny dla rodzin i 

dzieci zagrożonych wykluczeniem 

społecznym z powodu nadużywania 

multimediów"

50 000,00 zł
Cele statutowe Oferenta nie miesczą się w obszarze, w którym jest realizowany 

konkurs.
Oferent złożył zastrzeżenie

Zestawienie ofert ostatecznie odrzuconych z powodów formalnych, złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na realizację w  roku 2019 niektórych zadań publicznych  Województwa Mazowieckiego w obszarze „DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH 

WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” zadanie 2 "Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odzywianai oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych 

technologii", ogłoszonym w załączniku nr 1 do uchwały nr 215/25/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2019 r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr 670/46/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2019 r.
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