
Lp. Nr sprawy: Nazwa oferenta: Adres: Tytuł zadania:  Wynik oceny formalnej:  Rodzaj błędu lub uchybienia formalnego: 
 Informacja o sposobie postępowania w przypadku 

błędu lub uchybienia formalnego: 

1 MCPS.S/413-2-2-1/2019 Koło Gospodyń Wiejskich "Bielinianki" Bieliny 39a, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą Dobrze jest być seniorem NEGATYWNA

1. Forma złożenia oferty jest niezgodna z formą określoną  w 

ogłoszeniu konkursowym.

2.  W terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym oferent 

nie złożył papierowego potwierdzenia wygenerowanego za 

pomocą generatora oraz podpisanego przez osoby 

uprawnione.

3. Oferta nie przewiduje realizacji zadania określonego w 

konkursie, w tym w szczególności treść oferty nie jest zgodna 

ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu konkursowym.

4. Nie można stwierdzić, czy potwierdzenie wygenerowane za 

pomocą generatora zostało podpisane przez osoby uprawnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, ponieważ nie 

zostało złożone.

Brak możliwości uzupełnienia oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej.

2 MCPS.S/413-2-2-2/2019 Koło Gospodyń Wiejskich "Bielinianki" Bieliny 39a, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą Dobrze jest być seniorem NEGATYWNA

1. Forma złożenia oferty jest niezgodna z formą określoną  w 

ogłoszeniu konkursowym.

2.  W terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym oferent 

nie złożył papierowego potwierdzenia wygenerowanego za 

pomocą generatora oraz podpisanego przez osoby 

uprawnione.

3. Oferta nie przewiduje realizacji zadania określonego w 

konkursie, w tym w szczególności treść oferty nie jest zgodna 

ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu konkursowym.

4. Oferta przekracza określony w ogłoszeniu konkursowym limit 

ofert możliwych do złożenia przez jednego oferenta.

5. Nie można stwierdzić, czy potwierdzenie wygenerowane za 

pomocą generatora zostało podpisane przez osoby uprawnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, ponieważ nie 

zostało złożone.

Brak możliwości uzupełnienia oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej.

3 MCPS.S/413-2-2-3/2019 Stowarzyszenie Ostoja w Płocku ul. Dobrzyńska 2a lok.4, 09-400 Płock
RADY SENIORÓW - WSPARCIE DLA 

SAMORZĄDÓW
POZYTYWNA NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

4 MCPS.S/413-2-2-4/2019 Fundacja Metamorfozy
ul. Białej Brzozy 27,

 05-540 Zalesie Górne
Aktywni seniorzy w radach seniorów POZYTYWNA NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

5 MCPS.S/413-2-2-5/2019 Fundacja "ZACZYN" ul. Radziwie 5/229, 01-164 Warszawa
Senior, Obywatel, Radny - Inkubator 

mazowieckich Rad Seniorów
POZYTYWNA NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

6 MCPS.S/413-2-2-6/2019
Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom 

Niepełnosprawnym "hej, Koniku!"

ul.  Św. Wincentego 92, 

03-291 Warszawa
Kurs na partycypację POZYTYWNA NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

7 MCPS.S/413-2-2-7/2019 Fundacja Conviventia im. Juliusza Słowackiego
ul. Aleja Krakowska 110/114 lok. B26, 

02-256 Warszawa

III WIEK I IV WŁADZA - Partycypacja osób 

starszych w kształtowaniu przekazu mediów 

lokalnmych. 

POZYTYWNA NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

ZADANIE NR 2 - Partycypacja osób starszych w życiu społecznym

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i 

reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, ogłoszonego uchwałą nr 217/25/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2019 r.
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8 MCPS.S/413-2-2-8/2019 Stowarzyszenie "Mosty Do Zatrudnienia" ul. Andrzeja Struga 1, 26-600 Radom
Nie przepraszam za datę urodzenia. Forum 

międzypokoleniowe
NEGATYWNA

1. Cele statutowe oferenta nie mieszczą się w obszarze 

priorytetowym, w którym realizowany jest konkurs.

2. Oferta nie przewiduje realizacji zadania określonego w 

konkursie.

3. Oferta nie została podpisana przez osoby uprawnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wymienione w 

Dziale 2 KRS.

1. Brak możliwości uzupełnienia oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej.

2. Brak możliwości uzupełnienia oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej.

3. Możliwość uzupełnienia i poprawy oferty.

W terminie od 5 kwietnia 2019 r. od godz 8:00 do 11 kwietnia 2019 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa lub dokonania zmian w generatorze Witkac.pl) oferent, którego oferta nie spełnia 

wymogów formalnych, ma możliwość złożenia uzupełnienia i poprawienia oferty lub  złożenia zastrzeżenia do wyniku oceny formalnej (w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo).

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.
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