
n
r 

s
p

ra
w

y
 w

 
p

o
d

te
c

zc
e

 O
R

-B
P

-
I.

6
1

4
.1

.2
0

1
9

.A
O

Oferent Nazwa zadania Wynik oceny Rodzaj błędu lub uchybienia formalnego

Informacja o sposobie 
postępowania w przypadku 

wystąpienia błędu lub 
uchybienia formalnego

1 Ochotnicza Straż Pożarna w Skórcu Piknik Strażacki OSP Skórzec Negatywna
Oferta nie spełnia specyfikacji konkursu w zakresie przeszkolenia wszystkich odbiorców zadania z 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Możliwość złożenia 
zastrzeżenia

2 Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku  "Bądźmy bezpieczni" Negatywna
Oferta nie spełnia specyfikacji konkursu w zakresie obligatoryjnego przeszkolenia wszystkich 
odbiorców zadania z pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 Możliwość złożenia 
zastrzeżenia. 

3 Fundacja Całym Sercem
 "Inicjatywy edukacyjne podnoszące 
świadomość mieszkańców Mazowsza w 
zakresie poprawy ich bezpieczeństwa" 

Negatywna
Cele statutowe oferenta nie mieszczą się w obszarze priorytetowym, w którym realizowany jest 
konkurs

Możliwość złożenia 
zastrzeżenia 

4 Ochotnicza Straż Pożarna w Wielgolesie Pomagamy sercem, ratujemy z głową! Negatywna
Niewłaściwie wypełnione pola w części IV punkt 8 oferty - podmiot zbędnie ujął wycenę wkładu 
osobowego w kalkulacji kosztów. 

Możliwość poprawienia 

5
Fundacja Na Rzecz Nauki i 
Innowacyjności

 Akcja - edukacja! Negatywna
Cele statutowe oferenta nie mieszczą się w obszarze priorytetowym, w którym realizowany jest 
konkurs

Możliwość złożenia 
zastrzeżenia 

6 Stowarzyszenie "NASZA SZANSA" Bezpieczeństwo przede wszystkim! Negatywna
Oferta nie spełnia specyfikacji konkursu w zakresie przeszkolenia wszystkich odbiorców zadania z 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Możliwość złożenia 
zastrzeżenia 

7
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W 
GRABOWCU  „Z nami bezpieczniej” Negatywna

Oferta nie spełnia specyfikacji konkursu w zakresie przeszkolenia wszystkich odbiorców zadania z 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Możliwość złożenia 
zastrzeżenia 

8
FUNDACJA NA RZECZ 
BEZPIECZEŃSTWA FENIKS

Bezpieczni w Ruchu Drogowym - 
ostatnia edycja 

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

9 FUNDACJA MOCNI MOCĄ NADZIEI
"Bezpieczni na drogach Mazowsza"

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2019 r. zadań publicznych 
w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”
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Oferent Nazwa zadania Wynik oceny Rodzaj błędu lub uchybienia formalnego

Informacja o sposobie 
postępowania w przypadku 

wystąpienia błędu lub 
uchybienia formalnego

10 Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa
RAZEM BEZPIECZNIEJ W POWIECIE 
GARWOLIŃSKIM - edycja 2019 Negatywna

Oferta nie spełnia specyfikacji konkursu w zakresie przeszkolenia wszystkich odbiorców zadania z 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Możliwość złożenia 
zastrzeżenia 

11 "COLOR" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA Bezpieczny w ruchu drogowym Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

12 FUNDACJA EUROPA 112 Edukacja dla bezpieczeństwa – II etap Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

13
Ochotnicza Straż Pożarna-Ratownictwo 
Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim

Edukacja mieszkańców powiatu 
nowodworskiego w zakresie bezpieczeństwa 
w miejscu publicznym.

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

14 Fundacja Akomodacja, Świadomy, widoczny, bezpieczny Negatywna
Cele statutowe oferenta nie mieszczą się w obszarze priorytetowym, w którym realizowany jest 
konkurs

Możliwość złożenia 
zastrzeżenia 

15 FUNDACJA KRZYŚ  Bezpieczeństwo seniora w ruchu drogowym Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

16 Automobilklub Radomski  Festyn Bezpieczni w drodze Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

17 FUNDACJA AVE Bezpieczni z AVE IV Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

18 FUNDACJA DROGI MAZOWSZA 
5 Warszawski Tydzień Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego Negatywna

1. Oferta nie spełnia specyfikacji konkursu w zakresie:
a. obligatoryjnego przeszkolenia wszystkich odbiorców zadania z pierwszej pomocy 
przedmedycznej; 
b. działań realizowanych w ramach zadania, które nie mieszczą się w obszarze porządek i 
bezpieczeństwo publiczne - bieg klasyfikuje się do zadań z obszaru sportu a środki uzyskane z 
tytułu udziału w biegu przekazane na rzecz ofiar wypadków klasyfikują się w obszarze zdrowie. 

2. Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione - wykreślono 
oświadczenie "pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach 
prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego", z oferty wynika, że pobierane będą opłaty 
od uczestników biegu oraz chętnych na przejazd po torze Modlin. 

1. Możliwość złożenia 
zastrzeżenia 

2. Możliwość poprawienia
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Oferent Nazwa zadania Wynik oceny Rodzaj błędu lub uchybienia formalnego

Informacja o sposobie 
postępowania w przypadku 

wystąpienia błędu lub 
uchybienia formalnego

19
Oddział Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-krajoznawczego w Lipsku

 Zadbaj o bezpieczeństwo własne - 
naucz się pomagać innym 

Negatywna
Oferta nie spełnia specyfikacji konkursu w zakresie:
 udziału wymaganego minimum osób z grupy wiekowej 55 +.

Możliwość złożenia 
zastrzeżenia 

20 Polski Związek Motorowy
 Najbezpieczniejszy Młody Kierowca - 

sezon 2 
Negatywna

1. Oferta nie spełnia specyfikacji konkursu w zakresie: 
- obligatoryjnego przeszkolenia wszystkich odbiorców zadania z pierwszej pomocy przedmedycznej; 
- udziału odbiorców w kategorii wiekowej 55+.

2. Oferta nie przewiduje realizacji zadania adresowanego do mieszkańców województwa 
mazowieckiego - konkurs ogólnopolski

Możliwość złożenia 
zastrzeżenia 

21
Polski Czerwony Krzyż Oddział 
Rejonowy w Ciechanowie  Wiem, więc jestem bezpieczny Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

22
POWIATOWE WODNE OCHOTNICZE 
POGOTOWIE RATUNKOWE W 
BIAŁOBRZEGACH

Edukacja dla bezpieczeństwa Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

23
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Gminy Długosiodło

SOS dla życia – cykl szkoleń z 
zakresu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym i udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej.

Negatywna

1. Oferta nie spełnia specyfikacji konkursu w zakresie:
1) przeszkolenia wszystkich odbiorców zadania z pierwszej pomocy przedmedycznej; 
2) oferta nie wskazuje czy w zadaniu weźmie udział wymagane minimum osób z grupy wiekowej 55 
+.

2.Niewłaściwie wypełnione pola w części II punkt 4 oferty. 

1. Możliwość złożenia 
zastrzeżenia. 

2. Możliwość poprawienia. 

24 KLUB SPORTOWY LIDER 
Warsztaty Rowerowe z Tour de 

Pologne
Negatywna

1. Niespójnośc oferty z KRS w zakresie celów statutowych oferenta w obszarze priorytetowym, w 
którym realizowany jest konkurs.
2. Oferta nie spełnia specyfikacji konkursu w zakresie obligatoryjnego przeszkolenia wszystkich 
odbiorców zadania z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Możliwość złożenia 
zastrzeżenia. 

25 Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu 

Inicjatywy wspierające podnoszenie 
świadomości wśród dzieci i seniorów 

w zakresie porządku oraz 
bezpieczeństwa w Gminie Miasto 

Raciąż 

Negatywna

1. Oferta nie spełnia specyfikacji konkursu w zakresie przeszkolenia wszystkich odbiorców zadania 
z pierwszej pomocy przedmedycznej

2.Niewłaściwie wypełnione pola w części IV punkt 8 oferty - podmiot zbędnie ujął wycenę wkładu 
osobowego w kalkulacji kosztów. 

1. Możliwość złożenia 
zastrzeżenia. 

2. Możliwość poprawienia. 
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Oferent Nazwa zadania Wynik oceny Rodzaj błędu lub uchybienia formalnego

Informacja o sposobie 
postępowania w przypadku 

wystąpienia błędu lub 
uchybienia formalnego

26
STOWARZYSZENIE AKTYWNI NA 
PLUS Po pierwsze bezpieczeństwo! Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

27 Stowarzyszenie Projekt Brwinów Bezpieczny nocny rowerzysta Negatywna
Oferta nie spełnia specyfikacji konkursu w zakresie obligatoryjnego przeszkolenia wszystkich 
odbiorców zadania z pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Możliwość złożenia 
zastrzeżenia. 

28
PIASECZYŃSKIE WODNE 
OCHOTNICZE POGOTOWIE 
RATUNKOWE

„Inicjatywy edukacyjne podnoszące 
świadomość mieszkańców Powiatu 

Piaseczyńskiego w zakresie poprawy 
ich bezpieczeństwa”

Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

29
WODNE POGOTOWIE RATUNKOWE 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Inicjatywy edukacyjne podnoszące 
świadomość mieszkańców Mazowsza 

w zakresie poprawy ich 
bezpieczeństwa

Negatywna

1. Nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione - w cz. III oferty nie wykazano uchwały 
Prezydium Zarządu upoważniajacej osoby do podpisywania dokumentów w przedmiocie praw i 
obowiązków majatkowych WOPR w celu udziału w otwartym konkursie ofert, zgodnie z załączonym 
KRS. 
2. W związku z powyższym oferta została podpisana przez nieupoważnione osoby. 

Możliwość poprawiena 
Możliwość złożenia 

zastrzeżenia

30
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Lokalnych Nasze Zatorze Świadomy = bezpieczny na drodze. Pozytywna Nie dotyczy Nie dotyczy 

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert – a więc od 1 do 7 marca 2019 r.:
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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