
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/413-2-3-1/2019
Stowarzyszenie "Radomskie Centrum 

Przedsiębiorczości"

ul. Stefana Żeromskiego 51, 

26-600 Radom
Pakiety edukacyjne dla seniorów POZYTYWNA NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

2 MCPS.S/413-2-3-2/2019 Fundacja "Amondo Films" ul. Solec 101/16, 00-382 Warszawa Dyskusyjny Klub Filmowy dla Seniorów NEGATYWNA

1. Cele statutowe oferenta nie mieszczą się w obszarze 

priorytetowym, w którym jest realizowany konkurs.

2. Oferta nie przewiduje realizacji zadania określonego w 

konkursie, w tym w szczególności treśc oferty nie jest zgodna 

ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu konkursowym.

Brak możliwości uzupełnienia oferty. 

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej.

3 MCPS.S/413-2-3-3/2019 Fundacja Dialogu Kultur i Religii
ul.  Krasińskiego 38b/33, 

01-779 Warszawa
Ścieżka edukacyjna w trzeci wiek POZYTYWNA NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

4 MCPS.S/413-2-3-4/2019
Fundacja Conviventia Iim. Juliusza 

Słowackiego

ul. Aleja Krakowska 110/114 lok. B26, 

02-256 Warszawa

Paszport Seniora - u żródeł cywilizacji i 

polskiej państwowości. Cykl wykładów wraz 

z wyjazdem studyjnym. 

POZYTYWNA NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

5 MCPS.S/413-2-3-5/2019 Fundacja "Pro Civitas Bono" ul. Warszawska 159a, 26-617 Radom Akademia E-seniora POZYTYWNA NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

6 MCPS.S/413-2-3-6/2019 Fundacja Donum ul. Kilińskiego 8, 17-300 Siemiatycze Przystanek WIEDZA POZYTYWNA NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

7 MCPS.S/413-2-3-7/2019 Fundacja Ari Ari
ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77, 

85-858 Bydgoszcz

Samodzielność senioralna. Szkolenia 

komputerowe ECDL.
NEGATYWNA

1. Forma złożenia oferty jest niezgodna z formą okresloną w 

ogłoszeniu konkursowym.

2. Oferta nie została złożona w terminie wskazanym w 

ogłoszeniu.

3. 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.

ZADANIE NR 3 - Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek

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.

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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