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2. Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, 
 

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 

2021r. 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)”: 

 
 

 

 

Lp 
Wnioskodawca 
Nazwa / Adres 

Nazwa zadania 
Wnioskowana 
kwota dotacji 

(w zł) 
Uwagi 

1. 

Fundacja na rzecz pomocy 
społecznej „PROMYK” 

ul. Stanisława Jabłońskiego 
3/7 
35 – 068 Rzeszów 

NARKOTYKOM STOP !!! 20 000,00 

Braki formalne zostały uzupełnione 
niewłaściwie –  zgodnie z  pkt. VI.7 

załącznika do Uchwały nr 277/5536/21    
z dnia 18 maja 2021r. niedokonanie lub 
niewłaściwe dokonanie uzupełnień 
powoduje pozostawienie oferty bez 
dalszego rozpatrzenia. 

2. 

Parafia Rzymskokatolicka  
p.w. Matki Bożej 
Salentyńskiej 

ul. Dąbrowskiego 71 
35 – 036 Rzeszów 

„Żyć w wolności od 
używek” 

11 000,00 

Braki formalne nie zostały 
uzupełnione –  zgodnie z  pkt. VI.7 

załącznika do Uchwały nr 277/5536/21   
z dnia 18 maja 2021r. niedokonanie lub 
niewłaściwe dokonanie uzupełnień 
powoduje pozostawienie oferty bez 
dalszego rozpatrzenia. 

3. 

FUNDACJA INSTYTUT 
BIAŁOWIESKI  

ul. Rumiankowa 14 lok. 4 
15-665 Białystok 

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

20 000,00 -
100 000,00 

Braki formalne nie zostały 
uzupełnione –  zgodnie z  pkt. VI.7 

załącznika do Uchwały nr 277/5536/21   
z dnia 18 maja 2021r. niedokonanie lub 
niewłaściwe dokonanie uzupełnień 
powoduje pozostawienie oferty bez 
dalszego rozpatrzenia. 

4. 
Creative Draft Łukasz Nosek  

ul. Bema 1 
37-100 Łańcut  

4.1.5 Wsparcie działań 
zmierzających do 
aktywizacji zawodowej i 
społecznej osób 
uzależnionych od środków 
odurzających, substancji 
psychotropowych, środków 
zastępczych i nowych 
substancji 
psychoaktywnych lub 
zwiększenie dostępności 
do istniejących form 
wsparcia. 

14 731,00 

Oferta: 
-  złożona po terminie, 
-  złożona przez podmiot 
nieuprawniony, 

– zgodnie z pkt. VI 8 załącznika do 
Uchwały nr 277/5536/21 z dnia 18 maja 
2021r. oferty złożone po terminie, 
złożone przez podmioty nieuprawnione 
podlegają odrzuceniu bez możliwości ich 
uzupełnienia i nie podlegają dalszej 
ocenie merytorycznej. 


