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WYKAZ OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony 

Uchwałą Nr 277/5537/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 maja 2021 r. na realizację w roku 2021 zadań publicznych 

Województwa Podkarpackiego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2021 (kontynuacja WPPiRPA na lata 2014-2020)”, zawierających błędy/braki formalne 

podlegające uzupełnieniu lub korekcie.  
 

Stosownych poprawek lub uzupełnień błędów/braków formalnych należy dokonać do dnia 30.06.2021 r.  

Nieuzupełnienie braków/błędów formalnych w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie oferty. 

 

Lp. 
Oferent 

Nazwa / Adres 
Tytuł zadania publicznego Braki / błędy formalne 

1.  

Stowarzyszenie Opieki Nad 
Dziećmi „ORATORIUM” 
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza  
ul. Ofiar Katynia 57 
37-450 Stalowa Wola 

„Kropla drąży skałę” 

1.  W tabeli III.4 oferty niewypełniona lub niewłaściwie wypełniona 
kolumna pn."Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący 
stroną umowy" - w każdym polu, które nie dotyczy danej oferty, należy 
wpisać "nie dotyczy" lub przekreślić pole. 

2.  

Fundacja na Rzecz 
Psychoprofilaktyki Społecznej 
PRO-FIL 
ul. Unii Lubelskiej 6/8 
35-016 Rzeszów 
oraz 
Stowarzyszenie Inspiracji 
i Rozwoju PERSPEKTYWA 
ul. Osmeckiego 13/2 
35-506 Rzeszów 
/oferta wspólna/ 

„Na zdrowo przeciwko 
uzależnieniom!” – program 
profilaktyki uzależnień wśród dzieci 
i młodzieży 

1. Brak podpisu/podpisów pod ofertą realizacji zadania osoby/osób 
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta – 
Stowarzyszenia Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA. 

3.  

Rzeszowskie Towarzystwo 
Pomocy im. św. Brata Alberta  
w Rzeszowie 
ul. Jana Styki 21 
35-006 Rzeszów 

Centrum Integracji Społecznej 
szansą na nowe życie 

1. W tabeli III.4 oferty niewypełniona kolumna pn."Grupa docelowa" 
(wiersze: 1,2,3,4,5 oraz 7). 

2. Suma kosztów administracyjnych przekracza 15% wartości dotacji 
(niezgodnie z pkt. IV.2.5a) ogłoszenia). 

3. W tabeli V.B nie obliczono udziału procentowego wkładu własnego 
finansowego oraz wkładu własnego niefinansowego (osobowego 
i rzeczowego). 

4.  
Akademia Innowacji Społecznych 
Bieganów 72A 
96-316 Jaktorów 

Wsparcie psychologiczne 
i terapeutyczne dla uzależnionych 
od alkoholu podopiecznych 
schroniska z usługami 
opiekuńczymi w Gwizdaju. 

1. Przedłożyć wyjaśnienie dotyczące rozbieżności w adresie siedziby 
Stowarzyszenia (w pkt II.1 oferty oraz pobranej informacji 
odpowiadającrej aktualnemu odpisowi z KRS). 
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5.  
NOWE HORYZONTY 
ul. Chałubińskiego 8 
00-613 Warszawa 

Kampania edukacyjna kierowana 
do sprzedawców napojów 
alkoholowych „Sprzedawco! 
Popatrz dwa razy komu 
sprzedajesz” 

1. W tabeli III.4 oferty niewypełniona kolumna pn."Zakres działania 

realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy"  w wierszach 

5 i 6 – w każdym polu, które nie dotyczy danej oferty, należy wpisać 

"nie dotyczy" lub przekreślić pole. 

2. W tabeli V.A oferty: wiersz: Suma kosztów realizacji zadania kolumny: 

Razem oraz Rok 1 – błędne kwoty. 

6.  

Fundacja na rzecz pomocy 
społecznej „PROMYK” 
ul. Jabłońskiego 3/7 
35-068 Rzeszów 

Alkohol wśród młodzieży – 
warsztaty dla dorosłych 

1. W pkt II.1. oferty – brak nr KRS. 
2. W tabeli III.4 oferty niewypełnina kolumna pn."Zakres działania 

realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy – w każdym polu, 
które nie dotyczy danej oferty, należy wpisać "nie dotyczy" lub 
przekreślić pole. 

7.  

Fundacja Pomagam bo kocham 
im. Bł. Ks. Władysława Findysza 
ul. Zamkowa 4 
35-032 Rzeszów 

Profilaktyka i zapobieganie 
alkoholizmowi poprzez 
zorganizowanie poradnictwa dla 
osób uzależnionych 
i współuzależnionych 

1. W tabeli V.A oferty kolumna: Rok 1, wiersze: Suma kosztów realizacji 
zadania oraz Suma wszystkich kosztów realizacji zadania – błędne 
kwoty. 

8.  

Ruch Apostolstwa Młodzieży 
Archidiecezji Przemyskiej – 
Publiczne Stowarzyszenie 
Wiernych Kościoła Katolickiego 
ul. Fredry 5/7  
37-700 Przemyśl 

Alkoholizm – zagrożenie - 
spustoszenie 

1. W tabeli V.A oferty niewypełniony wiersz: Suma kosztów realizacji 
zadania. 

2. W tabeli V.A oferty niewypełnione kolumny: Rok 2 oraz Rok 3 – 
w każdym polu, które nie dotyczy danej oferty, należy wpisać "nie 
dotyczy" lub przekreślić pole. 

3. W tabeli V.B oferty błędne wartości procentowe w wierszach: 3. Wkład 
własny oraz 3.2 Wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy). 

9.  

Stowarzyszenie  
WESELE WESEL 
Bór, ul. Kościelna 19 
34 - 424 Szaflary 

V Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele – 
Myczkowce 2021 

1. W tabeli III.4 oferty niewypełniona kolumna pn."Zakres działania 

realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy"  – w każdym 

polu, które nie dotyczy danej oferty, należy wpisać "nie dotyczy" lub 

przekreślić pole. 

2. W tabeli V.A oferty niewypełnione kolumny: Rok 2 oraz Rok 3 – 
w każdym polu, które nie dotyczy danej oferty, należy wpisać "nie 
dotyczy" lub przekreślić pole. 

10.  

Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży 
Diecezji Rzeszowskiej 
ul. Dębicka 62 
35-503 Rzeszów 

Zmień picie w piękne życie 

1. W tabeli III.4 ofert w nagłówku – podano błędnie rok. 
2. W tabeli III.4 oferty niewypełnione pole: wiersz pn. „Podsumowanie 

i rozliczenie zadania”, kolumna pn."Grupa docelowa". 
3. W tabeli V.A oferty niewypełnione kolumny: Rok 2 oraz Rok 3 – 

w każdym polu, które nie dotyczy danej oferty, należy wpisać "nie 
dotyczy" lub przekreślić pole. 

11.  

Akademia Rozwoju Społecznego 
ul. Myśliwska 16 
36-030 Błażowa 
 

Rodzinny Piknik Profilaktyczny 
1. Błędnie dokonano przeliczeń w tab. V.B „Źródła finansowania kosztów 

realizacji zadania” – udział procentowy powinien być przeliczony do 
sumy wszystkich kosztów realizacji zadania (wiersze: 3, 3.1 i 3.2). 
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Zgodnie z Uchwałą Nr 277/5537/21 z dnia 18 maja 2021 r. uzupełnienia błędów/braków formalnych, o których mowa powyżej, dokonywać 

można:  

-   poprzez przesłanie ich na adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów 
(z dopiskiem na kopercie: „ Uzupełnienie – konkurs z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi”). Decyduje data nadania pocztowego, 

 

-  za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, 
kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym (tytuł: „Uzupełnienie – konkurs z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi”). 
Decyduje data nadania, 

 

-  osobiście – o ile w dniu dokonywania tej czynności będzie to prawnie dopuszczone (sugerowaną formą jest złożenie dokumentów w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem: „Uzupełnienie – konkurs z zakresu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”) 
w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, parter – Portiernia /poniedziałek - piątek w godz. 7.30 – 15.30/. 
Decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie. 

 


