
WYNIKI OCENY FORMALNEJ

Lp. nr sprawy/oferty Oferent Miejscowość Tytuł zadania publicznego
Oceta 

formalna
Rodzaj błędu lub uchybienia

Informacja o spoosobie 

postepowania w przypadku 

wystąpienia blędu lub uchybienia 

formalnego

1. ES-O.614.2.1.2019

Stowarzyszenie "NASZA 

SZANSA" w Nagoszewce 

Drugiej

Nagoszewka 

Druga 89

Język angielski- moje okno na 

świat! 
negatywna

Nazwa organizacji nietożsama w 

ofercie i KRS

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie 

pola oferty są właściwie wypełnione. 

Uchybienia wymagające poprawienia 

pod rygorem odrzucenia oferty

2. ES-O.614.2.2.2019 FUNDACJA "PRIMUS" Warszawa
Dzień z przedsiębiorcą - 

konferencja edukacyjna 
pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

3. ES-O.614.2.3.2019
Płocka Lokalna Organizacja 

Turystyczna
Płock

Wakacje odPLOTowych 

odkrywców 
pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

4. ES-O.614.2.4.2019 Psychorada Warszawa Wiem kim zostanę w przyszłości pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

5. ES-O.614.2.5.2019
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Szkoły w Jabłonnie Lackiej

Jabłonna 

Lacka
Bardzo Zielona Szkoła pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

6. ES-O.614.2.6.2019
Stowarzyszenie Wypłyń Na 

Głębię
Bogatki Wolontariusze na żaglowiec pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

7. ES-O.614.2.7.2019
Stowarzyszenie Wspólnota 

Powiatowa
Garwolin Angielski oknem na świat pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

8. ES-O.614.2.8.2019
Stowarzyszenie Wspólnota 

Powiatowa
Garwolin

Integracja i rehabilitacja poprzez 

sztukę 
pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

9. ES-O.614.2.9.2019

Drewnickie Stowarzyszenie 

Rodzin i Przyjaciół Osób z 

Zaburzeniami Psychicznymi 

"Empatia"

Ząbki
Konsumencie, zadbaj o swój 

domowy budżet! 
negatywna

Cele organizacji nie wskazują na 

działalność w obszarze edukacji

Brak możliwości uzupełnienia oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia do 

oceny formalnej

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

ogłoszonego Uchwałą Nr 56/15/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 stycznia 2019 r. 
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Lp. nr sprawy/oferty Oferent Miejscowość Tytuł zadania publicznego
Oceta 

formalna
Rodzaj błędu lub uchybienia

Informacja o spoosobie 

postepowania w przypadku 

wystąpienia blędu lub uchybienia 

formalnego

10. ES-O.614.2.10.2019

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Osób z Autyzmem "Odzyskać 

Więzi"

Płock Letnia Akademia Marzeń 4 pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

11. ES-O.614.2.11.2019

Stowarzyszenie Gmin 

Turystycznych Pojezierza 

Gostynińskiego

Łąck

17. Ekowarsztaty plastyczne dla 

młodzieży z subregionu Pojezierza 

Gostynińskiego 

pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

12. ES-O.614.2.12.2019 "Instytut Edukacji Pozytywnej" Warszawa Startup Days for Youth 2018 pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

13. ES-O.614.2.13.2019 "Instytut Edukacji Pozytywnej" Warszawa
EduSzOK 2 - Edukacyjny Szkolny 

Ośrodek Kariery Edycja 2.0 
negatywna

Treść oferty nie jest zgodna ze 

specyfikacją zawartą w ogłoszeniu 

konkursowym - wnioskowana kwota 

dotacji na dwie oferty przekracza 35 

tys. zł

Brak możliwości uzupełnienia oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia do 

oceny formalnej - oferta nie jest zgodna 

ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu 

konkursowym

14. ES-O.614.2.14.2019
Stowarzyszenie Aktywni dla 

Gminy Korytnica
Korytnica Po pierwsze nauka negatywna

Treść oferty nie jest zgodna ze 

specyfikacją zawartą w ogłoszeniu 

konkursowym - koszty obsługi zadania 

przekraczają 20% wnioskowanej 

dotacji

Brak możliwości uzupełnienia oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia do 

oceny formalnej

15. ES-O.614.2.15.2019
Fundacja Edukacyjno-

sportowa Regeneracja
Pawłowo 18

Must have człowieka sukcesu, 

czyli jak być przedsiębiorczym. 
negatywna

Treść oferty nie jest zgodna ze 

specyfikacją zawartą w ogłoszeniu 

konkursowym - koszty obsługi zadania 

przekraczają 20% wnioskowanej 

dotacji

Brak możliwości uzupełnienia oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia do 

oceny formalnej

16. ES-O.614.2.16.2019
Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Gminy Stoczek
Stoczek Naukowa przygoda II pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

17. ES-O.614.2.17.2019
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Szkoły Podstawowej Nr 1

Nowy Dwór 

Mazowiecki

Program wsparcia uczniów 

zdolnych 
pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

18. ES-O.614.2.18.2019
Stowarzyszenie Inicjatyw 

Edukacyjnych "Delta"
Płock

Kariera bez oGRAniczeń - projekt 

edukacyjno-doradczy w oparciu o 

metodę gier

pozytywna nie dotyczy nie dotyczy
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19. ES-O.614.2.19.2019
Fundacja Rozwoju Matematyki 

Rekreacyjnej Sfinks
Warszawa

Organizacja finałów XIV 

Mistrzostw Polski w Sudoku i XXIII 

Mistrzostw Polski w Łamigłówkach 

pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

20. ES-O.614.2.20.2019
Uczniowski Klub 

Sportowy"Orlik-14"
Radom "Moje radosne i zdrowe wakacje" negatywna

Cele organizacji nie wskazują 

jednoznacznie na działalność w 

obszarze edukacji

Brak możliwości uzupełnienia oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia do 

oceny formalnej.

21. ES-O.614.2.21.2019

Oddział Warszawski 

Stowarzyszenia Inżynierów i 

Techników Mechaników 

Polskich

Warszawa II Mazowieckie Dni Techniki pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

22. ES-O.614.2.22.2019
Fundacja Zaawansowanych 

Technologii
Warszawa

Szkolne Festiwale E(x)plory na 

Mazowszu! 
negatywna

Treść oferty nie jest zgodna ze 

specyfikacją zawartą w ogłoszeniu 

konkursowym - koszty obsługi zadania 

przekraczają 20% wnioskowanej 

dotacji

Brak możliwości uzupełnienia oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia do 

oceny formalnej

23. ES-O.614.2.23.2019
Stowarzyszenie Człowiek 

Kultura
Płock NoveLato w Płocku 2019 pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

24. ES-O.614.2.24.2019 Iłża 2039
Kolonia 

Seredzice 12
Wakacje z Iłża2039 pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

25. ES-O.614.2.25.2019
Stowarzyszenie Ponad 

Schematy
Warszawa Rozwiń skrzydła pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

26. ES-O.614.2.26.2019

STOWARZYSZENIE NA 

RZECZ ROZWOJU GMINY 

JADÓW

Szewnica Jestem zdolny pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

27. ES-O.614.2.27.2019
Fundacja "Mocni Mocą 

Nadziei"
Białoskóry 31

Ciekawi świata pogłębiamy wiedzę- 

cykl zajęć edukacyjnych w gminie 

Mochowo 

negatywna

Treść oferty nie jest zgodna ze 

specyfikacją zawartą w ogłoszeniu 

konkursowym - koszty obsługi zadania 

przekraczają 20% wnioskowanej 

dotacji

Brak możliwości uzupełnienia oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia do 

oceny formalnej
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Oceta 
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28. ES-O.614.2.28.2019
Chorągiew Stołeczna Związku 

Harcerstwa Polskiego
Warszawa

Obóz harcerski „Przerwij 

monotonię w Przerwankach” 
pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

29. ES-O.614.2.29.2019 "Terapeuci Dla Rodziny" Krupia Wólka

"Moja przyszłość – mój wybór” 

program coachingowy dla 

młodzieży ze szczególnym 

uwzględnieniem terenu małych 

gmin powiatu Grójec i Piaseczno 

pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

30. ES-O.614.2.30.2019 "Terapeuci Dla Rodziny" Krupia Wólka

"Być coraz lepszym...” program 

wsparcia dla zdolnej młodzieży ze 

szczególnym uwzględnieniem 

szkół wiejskich powiatu Grójec i 

Piaseczno 

pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

31. ES-O.614.2.31.2019 Fundacja Antek Jesionka 12 Wioska Folkowa Obóz pod TIPI negatywna

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

Brak możliwości uzupełnienia oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia do 

oceny formalnej

32. ES-O.614.2.32.2019
Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy "Fidei" Węgrów
Węgrów "Odkrywamy Swoje Pasje" negatywna

Do oferty nie dołączono wymaganego 

załącznika. Brak wypisu z rejestru 

wydanego przez Starostwo Powiatowe, 

nie można więc potwierdzić sposobu 

reprezentacji

Możliwe uzupełnienie uchybienia 

formalnego

33. ES-O.614.2.33.2019
Regionalne Centrum Edukacji 

Ekologicznej w Płocku
Płock

„Przygoda to przyroda – 

wakacyjne spotkanie z ekologią” 
pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

34. ES-O.614.2.34.2019

Instytut Kreowania 

Przedsiębiorczości Spółka z 

Ograniczoną 

Odpowiedzialnością

Warszawa Startup Shaker Radom pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

35. ES-O.614.2.35.2019 Fundacja Unimos Warszawa

VENGA! - rozwój 

przedsiębiorczości wśród uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych, szkół 

ponadpodstawowych oraz 

słuchaczy i studentów 

pozytywna nie dotyczy nie dotyczy
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Lp. nr sprawy/oferty Oferent Miejscowość Tytuł zadania publicznego
Oceta 

formalna
Rodzaj błędu lub uchybienia

Informacja o spoosobie 

postepowania w przypadku 

wystąpienia blędu lub uchybienia 

formalnego

36. ES-O.614.2.36.2019
Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych "Lepsze Jutro"
Mława "Jedziemy po uśmiech" pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

37. ES-O.614.2.37.2019

STOWARZYSZENIE 

LOKALNA GRUPA 

DZIAŁANIA "ROZWOJU 

PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA"

Nowe Grabie

"Poznanie systemu edukacji 

zawodowej - szansą na lepszą 

przyszłość" II Edycja 

pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

38. ES-O.614.2.38.2019
Chorągiew Mazowiecka 

Związku Harcerstwa Polskiego
Płock

Obóz harcerski "Wehikuł czasu" w 

Lubiatowie 
pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

39. ES-O.614.2.39.2019
Stowarzyszenie Edukacyjne 

"Nauka-Rozwój"
Węgrów

Język angielski łączy ludzi różnych 

kultur - edukacyjny wyjazd na 

warsztaty językowe połączony z 

poznawaniem Kotliny Kłodzkiej 

pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

40. ES-O.614.2.40.2019
Fundacja Edukacji i 

Przedsiębiorczości
Warszawa

Wyprawa w kierunku 

Przedsiębiorczości 
pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

41. ES-O.614.2.41.2019
Stowarzyszenie Edukacyjne 

"Nauka - Rozwój"
Węgrów

Prawa konsumenta w dynamicznie 

zmieniającej się rzeczywistości - 

konferencja 

pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

42. ES-O.614.2.42.2019 Stowarzyszenie Spoza Warszawa Odkryj, rozwijaj, wykorzystaj 4! pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

43. ES-O.614.2.43.2019
"COLOR" SPÓŁDZIELNIA 

SOCJALNA
Gąbin

„Pigułka witalności i sztuka 

perswazji – szansą na 

powodzenie” kierowana do 

uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z powiatu 

pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

44. ES-O.614.2.44.2019

STOWARZYSZENIE 

LOKALNA GRUPA 

DZIAŁANIA "ROZWOJU 

PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA"

Nowe Grabie
Szkoła przetrwania - wakacyjny 

survival 
pozytywna nie dotyczy nie dotyczy
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Lp. nr sprawy/oferty Oferent Miejscowość Tytuł zadania publicznego
Oceta 

formalna
Rodzaj błędu lub uchybienia

Informacja o spoosobie 

postepowania w przypadku 

wystąpienia blędu lub uchybienia 

formalnego

45. ES-O.614.2.45.2019
Fundacja Edukacji i 

Przedsiębiorczości
Warszawa

Konferencja Eko-Edu czyli 

Edukacja dzisiejszego 

konsumenta 

pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

46. ES-O.614.2.46.2019

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Osób z Autyzmem "Odzyskać 

Więzi"

Płock SPRAWDZAM negatywna

Treść oferty nie jest zgodna ze 

specyfikacją zawartą w ogłoszeniu 

konkursowym - koszty obsługi zadania 

przekraczają 20% wnioskowanej 

dotacji

Brak możliwości uzupełnienia oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia do 

oceny formalnej

47. ES-O.614.2.47.2019 Stowarzyszenie Na Piątkę
Mińsk 

Mazowiecki

Wypoczynek nad morzem dla 

uczniów z województwa 

mazowieckiego z elementami 

robotyki i programowania, plastyki, 

fizyki, chemii oraz języka 

pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

48. ES-O.614.2.48.2019 Stowarzyszenie Na Piątkę
Mińsk 

Mazowiecki

Rozwój ucznia zdolnego w 

zakresie matematyki, robotyki, 

programowania oraz języka 

angielskiego dla uczniów z 

powiatu mińskiego

pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

49. ES-O.614.2.49.2019

Polskie Stowarzyszenie 

Rzeczoznawców i Biegłych 

Sądowych

Warszawa
Nauka, szkolnictwo wyższe, 

edukacja, oświata i wychowanie 
negatywna

1. Cele organizacji nie wskazują 

jednoznacznie na działalność w 

obszarze edukacji. 2. Nie podano tytułu 

zadania publicznego.

1.Brak możliwości uzupełnienia oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia do 

oceny formalnej. 2.Oferta jest 

niekompletna: nie wszystkie pola oferty 

są właściwie wypełnione. Uchybienia 

wymagające poprawienia pod rygorem 

odrzucenia oferty

50. ES-O.614.2.50.2019 Fundacja Ave Warszawa SUPER BUDA - semestr XIX pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

51. ES-O.614.2.51.2019

Towarzystwo Wychowanków, 

Wychowawców i Przyjaciół 

Gimnazjum i Liceum 

Ogólnokształcącego Im. 

Marszałka Stanisława 

Małachowskiego w Płocku

Płock Zostań Olimpijczykiem pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

52. ES-O.614.2.52.2019
Stowarzyszenie Powszechnych 

Inicjatyw Społecznych JASPIS
Pruszków „JADŁOCYKL” negatywna

Treść oferty nie jest zgodna ze 

specyfikacją zawartą w ogłoszeniu 

konkursowym - koszty obsługi zadania 

przekraczają 20% wnioskowanej 

dotacji

Brak możliwości uzupełnienia oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia do 

oceny formalnej.
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Lp. nr sprawy/oferty Oferent Miejscowość Tytuł zadania publicznego
Oceta 

formalna
Rodzaj błędu lub uchybienia

Informacja o spoosobie 

postepowania w przypadku 

wystąpienia blędu lub uchybienia 

formalnego

53. ES-O.614.2.53.2019
Radomskie Stowarzyszenie 

Sportowe Centrum
Radom "Młodzież bliżej historii i tradycji" pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

54. ES-O.614.2.54.2019
Izba Gospodarcza Regionu 

Płockiego
Płock

Mój plan na przyszłość - Program 

doradczo - rozwojowy dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych i 

ponadpodstawowych z terenu 

województwa mazowieckiego 

pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

55. ES-O.614.2.55.2019 Stowarzyszenie tutajteraz Siedlce Matematyka na planszy (2019) pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

56. ES-O.614.2.56.2019 Radio Warszawa Warszawa Masz prawo pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

57. ES-O.614.2.57.2019 Fundacja "Smyki Na Start" Otwock
Modelarnia Gocław - Inżynierowie 

na start 
pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

58. ES-O.614.2.58.2019 Fundacja "Smyki Na Start" Otwock
Modelarnia Gocław - Programiści 

na start 
pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

59. ES-O.614.2.59.2019 Fundacja Żyj z Pasją Warszawa Wakacje z pasją pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

60. ES-O.614.2.60.2019 Kuźnia Inicjatyw "Wiskitki.org" Jesionka
Liderzy Samorządu 

Uczniowskiego 
negatywna

Treść oferty nie jest zgodna ze 

specyfikacją zawartą w ogłoszeniu 

konkursowym - koszty obsługi zadania 

przekraczają 20% wnioskowanej 

dotacji

Brak możliwości uzupełnienia oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia do 

oceny formalnej

61. ES-O.614.2.61.2019 Ratujmy Ratowo Ratowo 58

I love English. Zajęcia 

pozalekcyjne dla uczniów zdolnych 

doskonalące umiejętności z języka 

angielskiego - II edycja 

pozytywna nie dotyczy nie dotyczy
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Lp. nr sprawy/oferty Oferent Miejscowość Tytuł zadania publicznego
Oceta 

formalna
Rodzaj błędu lub uchybienia

Informacja o spoosobie 

postepowania w przypadku 

wystąpienia blędu lub uchybienia 

formalnego

62. ES-O.614.2.62.2019 Fundacja "Forum" Radom Szkoła przestworzy pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

63. ES-O.614.2.63.2019
Stowarzyszenie Tradycyjnie 

Nowoczesnych Dla Wsi
Plewki 19 Mistrzowie Kompetencji pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

64. ES-O.614.2.64.2019 Fundacja "Nauka i Sztuka" Warszawa

Edukacja konsumencka odbiorców 

energii elektrycznej i gazu 

ziemnego 

pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

65. ES-O.614.2.65.2019 Oratorium św. Jana Bosko Żyrardów Kawiarnia "Radość". negatywna

Treść oferty nie jest zgodna ze 

specyfikacją zawartą w ogłoszeniu 

konkursowym - koszty obsługi zadania 

przekraczają 20% wnioskowanej 

dotacji

Brak możliwości uzupełnienia oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia do 

oceny formalnej 

66. ES-O.614.2.66.2019
Fundacja Rozwoju 

Integralnego
Radom

Talent,Nauka,Kreatywność - 

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ 
pozytywna nie dotyczy nie dotyczy

67. ES-O.614.2.67.2019 Stowarzyszenie Terapeutów Warszawa
Półkolonie letnie dla osób z 

zaburzeniami rozwoju 
negatywna

Brak wersji papierowej potwierdzenia 

złożenia oferty, Nie podpisano przez 

upoważnione do tego osoby.

Brak możliwości uzupełnienia oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia do 

oceny formalnej
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WYNIKI OCENY FORMALNEJ

Lp. nr sprawy/oferty Oferent Miejscowość Tytuł zadania publicznego
Oceta 

formalna
Rodzaj błędu lub uchybienia

Informacja o spoosobie 

postepowania w przypadku 

wystąpienia blędu lub uchybienia 

formalnego

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert do: 

1) złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;  

2) poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników - w przypadkach kiedy:   

 a) oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione,   

 b) do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników,   

 c) oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru), 

 d) oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 

      

O zachowaniu terminu decyduje data wprowadzenia poprawek w generatorze ofert, data uzupełnienia brakujących podpisów lub data wpływu zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej do 

Kancelarii Ogólnej lub punktu kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

      

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej.   

      

Zastrzeżenia będą rozpatrzone 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.
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