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

Uchwałą Nr 277/5536/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 maja 2021 r. na realizację w roku 2021 zadań 

publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (kontynuacja WPPN na lata 2017 – 2020), zawierających błędy/braki formalne podlegające 

uzupełnieniu lub korekcie.  
 

Stosownych poprawek lub uzupełnień błędów/braków formalnych należy dokonać do dnia 30 czerwca 2021 r.  
 

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

Lp. 
Oferent 

Nazwa / Adres 
Tytuł zadania publicznego Braki / błędy formalne 

1.  

Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki 
Społecznej PRO-FIL 
ul. Unii Lubelskiej 6 / 8 
35 – 016 Rzeszów 
 

oraz 
 

Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju 
PERSPEKTYWA 
ul. Płk. Kzaimierza Iranka – Osmeckiego 
13/2 
35 – 506 Rzeszów 
 

(Oferta wspólna) 

„W uzależnienia nie wpadamy na 
zdrowy styl życia stawiamy!” – III 
edycja. Program profilaktyki 
uzależnień wśród dzieci i młodzieży. 

 
1. 
Niewłaściwie uzupełniona tabela V.C p.n. „Podział kosztów 
realizacji zadania pomiędzy oferentów”  
(Kolumna p.n. „Rok 2” Wiersz pn. „Suma wszystkich kosztów 
realizacji zadania”).  
2. 
Brak podpisu/podpisów pod ofertą realizacji zadania osoby/osób 
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta 
– Stowarzyszenia Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA. 

2.  

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

Narkomania  - naiwną próbą ucieczki 
od problemów. 

 
1. 
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.  

Fundacja Wychowanie i Profilaktyka  
im. Jana Pawła II  
ul. Skałki 4 
28-100 Busko-Zdrój 

 
 
ARCHIPELAG SKARBÓW 
 

1. 
W tabeli V.A oferty kolumny: Razem oraz Rok 1, wiersz: Suma 
kosztów administracyjnych – błędne kwoty. 
2. 
W tabeli V.A oferty kolumny: Razem oraz Rok 1, wiersz: Suma 
wszystkich kosztów realizacji zadania – błędne kwoty. 
3. 
W tabeli III.4 oferty 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. 
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4.  

Parafia Rzymskokatolicka  
p.w. Matki Bożej Salentyńskiej 
ul. Dąbrowskiego 71 
35 – 036 Rzeszów 

„Żyć w wolności od używek” 

1.  
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. 
 

5.  

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

NARKOTYKOM STOP !!! 

 

1. 
W pkt. II.1 oferty błędnie wskazano adres siedziby oferenta. 
2. 
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. 
3. 
W tabeli III.4 oferty, pozycja nr 1 błędnie wskazana data 
w kolumnie „Planowany termin realizacji”  
4. 
Niewypełniony pkt VI oferty pn. „Inne informacje” – w każdym 
polu, które nie dotyczy danej oferty, należy wpisać "nie dotyczy" 
lub przekreślić pole. 
 

6.  

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

Wakacyjny wypoczynek bez dopingu 
i używek. 

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. 
 

7.  
Fundacja Instytut Białowieski 
ul. Rumiankowa 14 lok.4 
15 – 665 Białystok 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. 
„Okrągły stół dla Puszczy 
Białowieskiej” 
www.FestiwalPuszczyBilłowieskiej.pl 
www.FestiwalBialowieski.pl 
www.FestiwalZubra.pl 
www.ForestFestival 

1.  
Brak określenia w pkt. I.2. oferty celu szczegółowego i zadania 
wybranego do realizacji. 
2.  
Brak uzupełnienia oświadczenia pod ofertą – pkt. VII ppkt 5.  
Dodatkowo przedstawione oświadczenia – niezgodne ze 
wzorem oferty określonym w Rozporządzeniu 
Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego 
z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert 
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),  
3.  
Tabela V.A. oferty nie jest zgodna ze wzorem oferty określonym 
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w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw 
Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie 
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych 
zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). 
4.  
Brak określenia w pkt.III.3 oferty nazw powiatów oraz liczby 
osób na rzecz których realizowany będzie projekt. 
Dodatkowo:  
- objęte wsparciem mogą być wyłącznie osoby  zamieszkałe na 

terenie  województwa podkarpackiego 
- oferta musi obejmować zasięgiem terytorialnym minimum dwa 

powiaty z terenu województwa podkarpackiego tj. działania 
nakierowane na beneficjentów z minimum dwóch powiatów 
województwa podkarpackiego. 

5.  
Brak określenia w pkt. III.2 oferty terminu realizacji zadania 
publicznego. 
6.  
W pkt. V.B oferty nie wskazano wkładu własnego. 
Zgodnie z pkt. III.2.4. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
stanowiącego załącznik do Uchwały Zarządu Województwa 
Podkarpackiego Nr 277/5536/21: 
„Wymagany wkład podmiotu w realizację zadania musi stanowić 
co najmniej 10% wartości dotacji, w tym wkład finansowy 
podmiotów minimum 5% wartości dotacji (środki finansowe 
własne, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania 
publicznego), pozostały wkład może być niefinansowy”. 

7.  

Wnioskowana kwota dofinansowania wskazana w Tabeli V.B 

poz. 2 oferty jest niezgodna z pkt. II. Ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert stanowiącego załącznik do Uchwały Zarządu 

Województwa Podkarpackiego Nr 277/5536/21. 

8.  

W pkt. I.1 oferty błędnie wskazano organ administracji 

publicznej, do którego adresowana jest oferta. 

9.  

Miejsce realizacji zadania publicznego określone w ofercie jest 

niezgodne z pkt.III.2.3 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

stanowiącego załącznik do Uchwały Zarządu Województwa 

Podkarpackiego Nr 277/5536/21: 

„Miejscem realizacji zadania jest teren województwa 

podkarpackiego”. 
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Zgodnie z Uchwałą Nr 277/5536/21 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 

narkomanii”). 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 narkomanii”). 

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 przeciwdziałania narkomanii”) 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. 

 


