
Lp. Nr sprawy Nazwa organizacji Adres Tytuł
wnioskowana 

kwota dotacji
Rodzaj błędu lub uchybienia formalnego Uzupełnienie oferty

1
MCPS.PS/413-2-

17/2018

Caritas Diecezji 

Warszawsko-Praskiej

ul. Kawęczyńska 49, 03-

775 Warszawa

,,Rozwój zróżnicowanych form 

działań oraz uslug spolecznych 

wspierających samodzielność osob 

dotknietych Chorobą Alzheimera i 

innymi chorobami otępiennymi 

oraz ich rodzin"

250 840,00 zł

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie 

wypełnione. Pkt. IV5 -tabela ,,Dodatkowe informacje dotyczące 

rezultatów zadania publicznego" -niewypełniona. Pkt. IV7-harmonogram 

2018 r. -kolumna ,,Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący 

stroną umowy-niewypełniona. Powyższe dotyczy również załacznika 1.1 

Harmonogramy 2019 i 2020.

Oferta nie została uzupełniona 

2
MCPS.PS/413-2-

35/2018

Stowarzyszenie Katolicki 

Ruch Antynarkotyczny 

KARAN

ul. Piłsudskiego 9, 26-

605 Radom
,,Poza barierami" 130 450,00 zł

Pkt. III -nie wskazano osób upoważnionych do podpisania umow, a także 

podstawy prawnej.
Oferta nie została uzupełniona 

3 MCPS.PS/413-3-7/2018
Fundacja PRIMA 

SECURITY

ul. Karola Szamoty 42a, 

07-100 Węgrów
,,Równy start" 50 000,00 zł

1. Pozycja III – ,,Informacja o sposobie reprezentacji oferenta(-tów) 

wobec organu administracji publicznej, w tym imiona i nazwiska osób 

upoważnionych do reprezentowania oferenta(-tów) wobec organu 

administracji publicznej, wraz z przytoczeniem podstawy prawnej” - nie 

podano podstawy prawnej.

Oświadczenie str. 14- brak wykreśleń w pkt. 1-5. 

Oferta uzupełniona po czasie 

przeznaczonym na złożenie 

uzupełnia

Zestawienie ofert ostatecznie odrzuconych z powodów formalnych, złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”, ogłoszonym w 

załączniku nr 1 do uchwały nr 244/315/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2018 r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr  739/340/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 maja 2018 r.
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