
Lp. Oferent Tytuł zadania publicznego Rodzaj błędu lub uchybienia
Spełnienie warunków 

konkursu

1. "Instytut Edukacji Pozytywnej"
EduSzOK 2 - Edukacyjny Szkolny Ośrodek Kariery 

Edycja 2.0 

Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu 

konkursowym - wnioskowana kwota dotacji na dwie oferty przekracza 35 

tys. zł

nie   

2. Stowarzyszenie Aktywni dla Gminy Korytnica Po pierwsze nauka 

Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu 

konkursowym - koszty obsługi zadania przekraczają 20% wnioskowanej 

dotacji

nie   

3. Uczniowski Klub Sportowy"Orlik-14" "Moje radosne i zdrowe wakacje" 
Cele organizacji nie wskazują jednoznacznie na działalność w obszarze 

edukacji
nie   

4. Fundacja Zaawansowanych Technologii Szkolne Festiwale E(x)plory na Mazowszu! 

Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu 

konkursowym - koszty obsługi zadania przekraczają 20% wnioskowanej 

dotacji

nie   

5. Fundacja "Mocni Mocą Nadziei"
Ciekawi świata pogłębiamy wiedzę- cykl zajęć 

edukacyjnych w gminie Mochowo 

Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu 

konkursowym - koszty obsługi zadania przekraczają 20% wnioskowanej 

dotacji

nie   

6. Fundacja Antek Wioska Folkowa Obóz pod TIPI 

Cele organizacji nie wskazują na działalność w obszarze edukacji (w ofercie 

oferent podał, że nie prowadzi nieodpłatnej działalności p.p.). Treść oferty 

nie jest zgodna ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu konkursowym - koszty 

obsługi zadania przekraczają 20% wnioskowanej dotacji

nie   

7.
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem 

"Odzyskać Więzi"
SPRAWDZAM 

Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu 

konkursowym - koszty obsługi zadania przekraczają 20% wnioskowanej 

dotacji

nie   

8.
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i 

Biegłych Sądowych

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i 

wychowanie 

1. Cele organizacji nie wskazują jednoznacznie na działalność w obszarze 

edukacji. 2. Nie podano tytułu zadania publicznego.
nie   

9.
Stowarzyszenie Powszechnych Inicjatyw 

Społecznych JASPIS
„JADŁOCYKL” 

Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu 

konkursowym - koszty obsługi zadania przekraczają 20% wnioskowanej 

dotacji

nie   

10. Oratorium św. Jana Bosko Kawiarnia "Radość". 

Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu 

konkursowym - koszty obsługi zadania przekraczają 20% wnioskowanej 

dotacji

nie   

11. Stowarzyszenie Terapeutów Półkolonie letnie dla osób z zaburzeniami rozwoju 
Brak wersji papierowej potwierdzenia złożenia oferty, Nie podpisano przez 

upoważnione do tego osoby.
nie   

                           Wykaz ofert organizacji pozarządowych złożonych do konkursu ofert w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w 2019 

r. niespełniających wymogów formalnych po rozpatrzeniu uzupełnień i odwołań. 
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