
Lp. Nr sprawy: Nazwa Oferenta: Adres: Tytuł zadania: Wynik oceny formalnej: Rodzaj błędu lub uchybienia formalnego:

1
MCPS.ON/450-4/2019 Numer 

Sprawy  2-33/2019
FUNDACJA AMIGOS

ul. Zygmunta Krasińskiego 55,

 05-120 Legionowo
To tacy ludzie sa na świecie NEGATYWNA

Oferta jest niekompletna; nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione: plan i 

harmonogram działań na rok 2019 jest niewystarczający. Należy wymienić i 

opisać w porządku logicznym wszystkie planowane w ofercie działania oraz 

określić ich uczestników i miejsce realizacji.

2
MCPS.ON/450-4/2019 Numer 

Sprawy  2-20/2019
FUNDACJA "DR CLOWN"

ul.  Jagiellońska 58/128A;

 03-468 Warszawa

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, 

kursów i warsztatów dla członków rodzin 

osób niepełnosprawnych, opiekunów, 

kadry i wolantariuszy, bezpośrednio 

zaangażowanych w proces rehabilitacji 

zawodowej lub społecznej osób 

niepełnosprawnych ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień dotyczących 

procesu integracji osób 

niepełnosprawnych w najbliższym 

środowisku i społeczności lokalnej, 

zwiekszania ich aktywności zawodowej i 

zaradności osobistej oraz niezależności 

ekonomicznej, podnoszenia umiejętności 

pracy z osobami niepełnosprawnymi, w 

tym sprawowania nad nimi opieki i 

udzielania pomocy w procesie ich 

rehabilitacji

NEGATYWNA

Oferta nie przewiduje realizacji zadania adresowanego do mieszkańców 

województwa mazowieckiego: nie podano, że zadanie będzie realizowane na 

rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego.

3
MCPS.ON/450-4/2019 Numer 

Sprawy  2-1/2019

STOWARZYSZENIE 

POMOCY DZIECIOM 

NIEPEŁNOSPRAWNYM 

"MOŻESZ WIĘCEJ"

ul. Piłsudskiego 24/2;

 05-300 Mińsk Mazowiecki

Praca edukacyjna i terapeutyczna z 

dziećmi i osobami niepełnosprawnymi 

intelektualnie, z zespołem Aspargera i ze 

spektrum autyzmu - potrzeby uczniów i 

rodziców uczniów Zespołu Niepublicznych 

Specjalnych Placówek Oświatowych 

"Możesz więcej" w Nowym Zglechowie, 

podopiecznych Stowarzyszenia "Możesz 

więcej"

NEGATYWNA

Oferta nie przewiduje realizacji zadania adresowanego do mieszkańców 

województwa mazowieckiego: nie podano, że zadanie będzie realizowane na 

rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego.

4
MCPS.ON/450-4/2019 Numer 

Sprawy  2-6/2019

STOWARZYSZENIE NA 

RZECZ DZIECI I OSÓB Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

"KORCZAK I MY"

Al. Józefa Grzecznarowskiego 15;

 26-600 Radom

Punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla 

osób z niepełnosprawnością i ich 

opiekunów "Szkoła wsparcia"

NEGATYWNA

Oferta nie przewiduje realizacji zadania adresowanego do mieszkańców 

wojweództwa mazowieckiego: nie podano, że zadanie będzie realizowane na 

rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego.

  Zadanie nr 2: "Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolantariuszy, bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych ze 

szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiekszania ich aktywności zawodowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności 

pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji"

Zestawienie ofert ostatecznie odrzuconych formalnie, złożonych w  ramach otwartego konkursu dla organizacki pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego  w 2019 roku w obszarze "Działalnośc na rzecz osób niepełnosprawnych" w formie wsparcia realizacji zadania, ogłoszonego uchwałą nr 669/46/19 Zarządu Województwa 

Mazowieckiego z dnia 20 maja 2019 r.



5
MCPS.ON/450-4/2019 Numer 

Sprawy 2-5/2019 

FUNDACJA JESTEŚMY 

NIEPOKONANI

ul. Hołówki 3; 

00-749 Warszawa

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, 

kursów i warsztatów dla członków rodzin 

osób niepełnosprawnych, opiakunów, 

kadry i wolontariuszy, bezpośrednio 

zaangażowanych w proces rehabilitacji 

zawodowej lub społecznej osób 

niepełnosprawnych ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień dotyczących 

procesu integracji osób 

niepełnosprawnych w najbliższym 

środowisku i społeczności lokalnej

NEGATYWNA

Oferta nie przewiduje realizacji zadania adresowanego do mieszkańców 

województwa mazowieckiego: oferent wpisał tylko miejsce realizacji projektu 

(Warszawa) co nie jest tożsame, że projekt będzie skierowany do mieszkanców 

Mazowsza, dlatego kryterium nie zostało spełnione.

6
MCPS.ON/450-4/2019 Numer 

Sprawy  2-4/2019
FUNDACJA TPSW

ul. Żabińskiego 16/26; 

02-793 Warszawa
Kaleka czy COOL-awy, Mazowsze 2019 NEGATYWNA

Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją zawarta w ogłoszeniu konkursowym: 

wnioskowana kwota dotacji przekracza 80% calkowitych kosztów zadania - cz. 

V.B oferty

7
MCPS.ON/450-4/2019 Numer 

Sprawy  2-21/2019

POLSKIE 

STOWARZYSZENIE 

DIABETYKÓW ZARZĄD 

WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

ul. Poznańska 38/50; 

00-689 Warszawa

Program wsparcia dla opiekunów i 

wolontariuszy wspierajacych osoby 

niepełnosprawne chore na cukrzyce

NEGATYWNA

 Cele statutowe oferenta nie mieszczą się w obszarze priorytetowym, w którym 

jest realizowany konkurs : brak w celach działania organizacji działalności na 

rzecz osób niepełnosprawnych.

8
MCPS.ON/450-4/2019 Numer 

Sprawy  2-13/2019

FUNDACJA EKONOMII 

SPOŁECZNEJ PRZYSTAŃ

ul. Tumska 13/6 ; 

09-402 Płock

Akademia Opiekuna Osoby 

Niepełnosprawnej
NEGATYWNA

Oferta nie przewiduje realizacji zadania adresowanego do mieszkańców 

województwa mazowieckiego:  nie podano, że zadanie będzie realizowane na 

rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego.

9
MCPS.ON/450-4/2019 Numer 

Sprawy  2-25/2019

FUNDACJA AKTYWNI 

RAZEM

ul. Rajmunda 36, 

03-606 Warszawa

Szkolenie "Zrozumieć 

niepełnosprawność. Praktyczne warsztaty 

pracy z osobami z 

niepełnosprawnościami w różnych 

cyklach życia"

NEGATYWNA
Treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją zawarta w ogłoszeniu konkursowym: 

wnioskowana kwota dotacji przekracza 80% całkowitych kosztów zadania.

10
MCPS.ON/450-4/2019 Numer 

Sprawy - 2-18/2019

FUNDACJA "HUMANUM 

EST"

ul. Studzienna 8A, 

05-816 Opacz-kolonia

Zawsze pomocni- profesjonalni 

wolontariusze
NEGATYWNA

11
MCPS.ON/450-4/2019 Numer 

Sprawy  2 -35/2019

FUNDACJA POMOCY 

OSOBOM Z CHOROBĄ 

ALZHEIMERA

ul. Kuznocin 67;

96-500 Sochaczew

Działaność na rzecz osób 

niepełnosprawnych, zadanie 3- 

prowadzenie grupowych i indywidualnych 

zajęć, które mają na celu: nabywanie, 

podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności 

niezbędnych do samodzielnego 

funkcjowania osób niepełnosprawnych

NEGATYWNA
Oferta nie została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie: brak 

potwierdzenia złożenia oferty.

12
MCPS.ON/450-4/2019 Numer 

Sprawy  2-30/2019

STOWARZYSZENIE 

CENTRUM 

AKTYWIZACYJNO-

TERAPEUTYCZNE "NOWA 

SZANSA"

ul. Łukasiewicza 56, 

09-400 Płock

Organizacja konferencji z panelem 

warsztatowym pn. pełosprawni dla 

niepełosprawnych - wsparcie osób z 

niepełosprawnościami oraz ich rodzin

NEGATYWNA

Oferta nie przewiduje realizacji zadania określonego w konkursie, w tym w 

szczególności treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu 

konkursowym: treść oferty nie dotyczy zadania nr 2 określonego w ogłoszeniu 

konkursowym. 

oferta wycofana


