Wykaz ofert negatywnych formalnie 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 „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, w formie wsparcia realizacji zadania. Zadanie "Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji
żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym", ogłoszonym w załączniku nr 1 do uchwały nr
246/315/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2018 r.
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Nr sprawy

MCPS.PS/413-3-3/2018

MCPS.PS/413-3-5/2018

MCPS.PS/413-3-7/2018

Nazwa organizacji

Związek Stowarzyszeń
Radomski Bank Żywności

Adres

ul. Kościelna 5, 26-604
Radom

Polskie Stowarzyszenie
Pomocy Chorym na
ul. Projketowana 27, 05Fenyloketonurię i Choroby
090 Raszyn
Rzadkie "Ars Vivendi"

Bank Żywności w
Ciechanowie

Tytuł

Skutecznie pomagamy

"Pomagamy sobie wzajemnie"

ul. Śmiecińska 9, 06-400 Sprawna sieć dystrybucji żywności
Ciechanów
na Północnym Mazowszu

wnioskowana
kwota dotacji

Rodzaj błędu lub uchybienia formalnego

Informacja o sposobie
postępowania w przypadku
wystąpienia błędu formalnego:

90 000,00 zł

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie
wypełnione Poz. IV pkt 9 oferty wypełniono dla roku 2018, natomiast
w/w punkt powinien odnosić się do całości zadania publicznego tj. lata
2018-2020

Brak możliwości uzupełnienia
oferty.
Możliwość złożenia zastrzeżenia
do oceny formalnej.

90 000,00 zł

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie
wypełnione. Oferent nie przewiduje realizacji zadania określonego w
konkursie, w tym w szczególności treść oferty nie jest zgodna ze
specyfikacją zawartą w ogłoszeniu konkursowym. Poz. IV pkt 8 oferty
Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2018 , kolumna "Numer(y)
lub nazwa(-wy) działania(łań) zgodnie z harmonogramem - nie wskazano
numerów działań. Ten sam błąd znajduje się w załącznikach nr 1.2. do
oferty. Poz. IV pkt 9 oferty wypełniono dla roku 2018, natomiast w/w
punkt powinien odnosić się do całości zadania publicznego tj. lata 20182020. Nie wypełniono oświadczeń oferenta str. 13 oferty. Oferent
przewiduje bezpośrednią dystrybucje żywności do osób wymagających
wsparcia, a nie do organizacji pozarządowych

Brak możliwości uzupełnienia
oferty.
Możliwość złożenia zastrzeżenia
do oceny formalnej.

90 000,00 zł

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie
wypełnione Poz. IV pkt 7 oferty - Harmonogram na rok 2018 nieuzupełniona kolumna "Zakres działania realizowany przez podmiot
niebędący stroną umowy". Ten sam błąd znajduje się w załącznikach 1.1.
i 1.2. oferty.

Brak możliwości uzupełnienia
oferty.
Możliwość złożenia zastrzeżenia
do oceny formalnej.
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Uzupełnienie oferty

Oferta uzupełniona po czasie
przeznaczonym na złożenie uzupełnia

Oferta nie została uzupełniona

Oferta uzupełniona po czasie
przeznaczonym na złożenie uzupełnia
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