
WYKAZ OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą  

Nr 288/5679/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  

15 czerwca 2021 r. na realizację w roku 2021 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego  

w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających  

z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych  

i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030, które zawierają błędy formalne 

podlegające uzupełnieniu. 

Stosowne poprawki lub uzupełnienia braków/błędów formalnych należy dokonać do dnia  
23.07.2021 r. Nieuzupełnienie braków/błędów formalnych w wyznaczonym terminie powoduje 
odrzucenie oferty. 

lp. Podmiot Tytuł Braki/błędy formalne 

1. 

Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom 
Niepełnosprawnym 
ul. Kard. Wyszyńskiego 
12 
36-060 Głogów 
Małopolski 

Warsztaty tworzone (z)pasją 

• w nagłówku oferty nie skreślono niewłaściwej 
odpowiedzi (czy jest to oferta wspólna czy nie), 

• w pkt. III.4. oferty w wierszu 7 błędnie wskazano 
„Planowany termin realizacji”, 

• błąd rachunkowy w tabeli V.B. w kolumnie 
„Udział [%]”, 

2. 

Stowarzyszenie na rzecz 
Osób 
Niepełnosprawnych 
"Razem" 
ul. Słowackiego 26/2 
37-600 Lubaczów 
Adres do korespondencji: 
ul. Zielona 1 
37- 630 Oleszyce 

Poprawa jakości 
świadczonych usług w 
zakresie rehabilitacji 
uczestnikom Warsztatów 
Terapii Zajęciowej im. Św. 
Józefa w Oleszycach 

• błąd rachunkowy w tabeli V.A. – błędna wartość 
w wierszu „Działanie 1”, 

• w tabeli V.B. nie wypełniono wiersza nr 4, 

3. 
Fundacja StaraMy Się 
Stara Wieś 536 
36-200 Brzozów 

Trenuj, ćwicz, graj 

• w pkt. III.4 oferty niewłaściwie wypełniono 
kolumnę pod nazwą „Zakres działania 
realizowany przez podmiot niebędący stroną 
umowy”, 

• w tabeli V.A w poz. I.1.16 i I.1.20 nie 
dostosowano wartości w kolumnach do nazw 
kolumn; 

• błąd rachunkowy w tabeli V.B. w kolumnie 
„Udział [%]”, 

4. 

Sanocka Fundacja 
Ochrony Zdrowia 
ul. Konarskiego 26 
38-500 Sanok 

Doposażenie Wypożyczalni 
dla osób niepełnosprawnych 
w Sanoku 

• w pkt. III.4 oferty: nie wypełniono pól w kolumnie 
pn. „L.p.”, nie wypełniono wszystkich pól w 
kolumnie pn. „Planowany termin realizacji”,  

• w tabeli V.A. brak kompletnej numeracji 
porządkowej w kolumnie pn. „L.p.”, nie 
wypełniono pól w kolumnie pn. „Rodzaj  miary”, 
w wierszach: „Części zamienne” i „ Środki do 
dezynfekcji sprzętu” brak liczby jednostek,  

• w tabeli V.B. nie wypełniono wiersza 3 i 3.2. 
 

W każdym polu, które nie dotyczy oferty należy 
wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole. 

5. 
Fundacja Podaruj Miłość 
Plac Rynek 2 
36-040 Boguchwała  

"NIEPEŁNOSPRAWNI NA 
+":  wszechstronne 
poradnictwo informacyjno-
doradcze w formie infolinii i 
punktu stacjonarnego dla 
mieszkańców woj.  
podkarpackiego z różnego 
typu niepełnosprawnościami 

• w tabeli V.A. w poz. II.2. nie dostosowano 
wartości w kolumnach do nazw kolumn”, 

• błąd rachunkowy w tabeli V.B. w kolumnie 
„Udział [%]”, 
 



6. 

Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom 
Niepełnosprawnym 
"ISKIERKA" w 
Kolbuszowej Dolnej 
ul. Wiejska 90 
36-100 Kolbuszowa 

Iskierka nadziei 

• w pkt. I.2. oferty nie określono celu 
szczegółowego i zadania wybranego do 
realizacji, 

• nie wypełniono pkt VII oferty – „Oświadczenia”, 

• błąd rachunkowy w tabeli V.A. w poz. I.7.1. oraz 
w wierszu „Suma wszystkich kosztów realizacji 
zadania” (w wyniku czego błędnie wypełniono 
tabelę V.B). 

• w tabeli V.A. w wierszu 1.7.3. i II.2.  nie 
dostosowano wartości w kolumnach do nazw 
kolumn, 

• w tabeli V.B. nie wskazano udziału [%] w 
wierszach  3.1. i 3.2. 

7. 

Fundacja Pomocy 
Młodzieży im. Św. Jana 
Pawła II "WZRASTANIE" 
w Lipniku 
z/s w Łopuszce Małej 13 
37-220 Kańczuga 

"Siłownia pod chmurką" - 
doposażenie 
 w sprzęt rehabilitacyjny 
Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Przeworsku 

• w pkt. I.2. oferty nie określono celu 
szczegółowego i zadania wybranego do 
realizacji, 

• nie wypełniono pkt VII oferty – „Oświadczenia”, 

• błąd rachunkowy w tabeli V.A. w poz. I.2, II.1, II.2 
oraz w wierszu „Suma wszystkich kosztów  
realizacji zadania; nie wypełniono wiersza” Suma 
kosztów realizacji zadania”  
(w wyniku czego błędnie wypełniono tabelę 
V.B).,  

• w tabeli V.A w poz. I.1, I.2 i I.3  
w kolumnie „Koszt jednostkowy” wykreślić pola 

• niewłaściwie wypełniono tabelę V.C. - należy 
wypełnić tylko w przypadku oferty wspólnej 

• w pkt. III.4 niewłaściwie wypełniono kolumnę 
„Zakres działania realizowany przez podmiot nie 
będący stroną umowy”, 

8. 

Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w 
Rzeszowie 
ul. Staszica 10B 
35-051 Rzeszów 

Doposażenie w sprzęt 
rehabilitacyjny 
 Ośrodka Wczesnej 
Interwencji w Rzeszowie 

• błąd rachunkowy w tabeli V.A. w poz. I.1.5., 

• błąd rachunkowy w tabeli V.B. w  kolumnie 
„Udział [%]” w poz. 3.1 

 

9. 
Fundacja LIDERON 
ul. Słowackiego 2/6 
35-060 Rzeszów 

Samodzielność osób 
 z niepełnosprawnością - 
szkolenia 

• nie podpisano oferty, 

• błąd rachunkowy w tabeli V.A. w wierszu „Suma 
kosztów administracyjnych”, 

• w tabeli V.A. wpisano błędnie liczby porządkowe 
w działaniu 3 i 4, 

 

10. 

Fundacja DONUM 
CORDE 
Budy Głogowskie 835B 
36-060 Głogów 
Małopolski 

Turnus rehabilitacyjny 
 dla osób 
niepełnosprawnych 

• w pkt. III.4 oferty planowany termin realizacji 
zadania wykracza poza ramy czasowe podane w 
ogłoszeniu 

11. 

Fundacja Szansa dla 
Niewidomych 
ul. Chlubna 88 
03-051 Warszawa 
Adres do korespondencji: 
Fundacja Szansa dla 
Niewidomych Oddział w 
Rzeszowie  
ul. Rejtana 10/208 
35-310 Rzeszów 

Kultura bliżej Nas. Dostępna 
książka 
 jako forma włączenia 
społecznego osób z 
niepełnosprawnościami 

• w pkt. III.4 oferty nie wypełniono kolumny pod 
nazwą „Zakres działania realizowany przez 
podmiot niebędący stroną umowy” w wierszu 2 i 
5, 

• błąd rachunkowy w tabeli V.B. „Udział [%]”w poz. 
2.2., 

 



12. 

Fundacja "W trosce o 
życie" 
ul. Rzeszowska 14 
36-200 Brzozów 

Sport dla wszystkich - 
zwiększenie 
 aktywizacji sportowej i 
rekreacyjnej Osób z 
Niepełnosprawnościami w 
wieku 60+ 

• w III.3. oferty podano tylko jeden powiat, z 
którego będą pochodzić beneficjenci zadania, 

• błędy rachunkowe w tabeli V.B. w kolumnie: 
- „Wartość” w wierszu 3; 
- „Udział [%]”   
 
 

13. 

Polskie Towarzystwo 
Wspierania Warsztatów 
Terapii Zajęciowej  
"MOST" 
ul. Załęska 7A 
35-322 Rzeszów 

Promocja Podkarpackich 
Warsztatów Terapii 
Zajęciowej 

• w pkt. I.2. oferty wskazano dwa cele i dwa 
zadania – zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, 
należy wybrać jeden cel szczegółowy i jedno 
zadanie, w ramach którego podmiot ubiega się o 
dotacje. 

 

14. 

Stowarzyszenie 
"Radość" w Dębicy 
ul. Św. Jadwigi 1, 
39-200 Dębica 
Adres do korespondencji: 
Centrum Obsługi 
Placówek 
Stowarzyszenia 
"Radość" 
ul. Fredry 3 
39-200 Dębica 

"Wcześniej! - Program 
Popularyzacji 
 Wczesnej Interwencji 
Edycja II - Szkoła dla 
rodziców" 

• w tabeli V.A. nie wypełniono wiersza „Suma 
kosztów realizacji zadania”, 

• nie wypełniono pkt VI oferty – Inne informacje. 
 
W każdym polu, które nie dotyczy oferty należy 
wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole. 

15. 

Stowarzyszenie NA 
PLUS 
ul. Kard. Wyszyńskiego 
12 
36-060 Głogów 
Małopolski 

Międzygminny turniej 
piłkarski ŚDS 

• w nagłówku oferty nie skreślono niewłaściwej 
odpowiedzi, czy jest to oferta wspólna czy nie, 

• w pkt. I.2. oferty nie określono celu 
szczegółowego i zadania wybranego do 
realizacji, 

• wartość w wierszu „Suma wszystkich kosztów 
realizacji zadania” w tabeli V.A. jest niespójna z 
tabelą V.B., 

• błąd rachunkowy w tabeli V.B. w kolumnie 
„Udział [%]”, 

• w tabeli V.A. nie wypełniono trzech ostatnich 
kolumn, 

• w pkt. III.3. oferty nie podano nazw powiatów, z 
których będą pochodzić beneficjenci zadania 
oraz liczby beneficjentów, na rzecz których 
będzie realizowany projekt, 

• brak wkładu finansowego oferenta, 

• nie wypełniono pkt III.6 oferty – „Dodatkowe 
informacje dotyczące rezultatów realizacji 
zadania publicznego”. 

16. 

Stowarzyszenie "Dobry 
Dom" 
Wola Zarczycka 129A  
37-311 Wola Zarczycka 

Doposażenie Centrum 
Rehabilitacji  
w Stowarzyszeniu "Dobry 
Dom" 

• w pkt. I.2. oferty nie określono celu 
szczegółowego wybranego do realizacji, 

• wartość w wierszu „Suma wszystkich kosztów 
realizacji zadania” w tabeli w tabeli V.A. 
niespójna z wartością w tabeli V.B., 
 

17. 
Fundacja TPSW 
ul. Żabińskiego 16/26 
02-793 Warszawa 

Woj. Podkarpackie 2021 - 
kampania  
informacyjna Edukacji 
Włączającej, skierowana do 
dzieci i młodzieży 

• w pkt. I.2. oferty nie określono celu 
szczegółowego wybranego do realizacji, 

• w pkt. III.3. oferty nie podano nazw powiatów, z 
których będą pochodzić beneficjenci zadania 
oraz liczby beneficjentów, na rzecz których 
będzie realizowany projekt, 

• w pkt. III.4. oferty:  
- w nagłówku wskazano błędny rok, w którym 
realizowane będzie  zadanie, 
- w wierszu 2 błędnie wskazano miejsce 
realizacji zadania - poza terenem województwa 
podkarpackiego, 



• błąd rachunkowy w tabeli V.A. w poz. I.1., I.2.3. 
oraz w wierszu „Suma kosztów realizacji 
zadania”, „Suma kosztów administracyjnych”, 
„Suma wszystkich kosztów realizacji zadania”,  

• błędy rachunkowe w tabeli V.B.: 
- suma wartości z poz. 2 i 3 nie stanowi wartości 
„Sumy wszystkich kosztów realizacji zadania” 
- w kolumnie „Udział [%]”, 

18. 

Radosna Zagroda 
Fundacja 
Iwierzyce 202 
39-124 Iwierzyce 

Letnie warsztaty zoo 
terapeutyczne  
dla dzieci i młodzieży 

• w nagłówku oferty nie skreślono niewłaściwej 
odpowiedzi, czy jest to oferta wspólna czy nie, 

• błędnie zapisano „Rodzaj miary” w tabeli V.A. w 
poz. I.1.6., 

• błędy rachunkowe w tabeli V.B. (suma wartości z 
poz. 2 i 3 nie stanowi wartości „Sumy wszystkich 
kosztów realizacji zadania”), 

• niewłaściwie wypełniono pkt. VII oferty – 
„Oświadczenia” – należy skreślić niewłaściwą 
odpowiedź, 
 

19. 

Fundacja na Rzecz 
Dzieci, Młodzieży i Osób 
Niepełnosprawnych 
"PARASOL" 
ul. Lenartowicza 9 
35-051 Rzeszów 

Przystosowanie i 
zaadoptowanie użytkowego 
poddasza na cele 
terapeutyczne oraz 
stworzenie pracowni 
diagnozowania, 
komunikowania i terapii w 
placówkach rehabilitacyjno-
opiekuńczych. 

• w nagłówku oferty niewłaściwe wykreślono 
odpowiedź, czy jest to oferta wspólna czy nie, 

• niewłaściwe wypełniono  pkt. II.1. oferty – należy 
wskazać tylko oferenta, 

• w pkt. III.4 oferty niewłaściwie wypełniono 
kolumnę pod nazwą „Zakres działania 
realizowany przez podmiot nie będący stroną 
umowy, 

• niewłaściwie wypełniona tabela V.C. - należy 
wypełnić tylko w przypadku oferty wspólnej.    

• wkład finansowy wniesiony przez partnera – 
niezgodność z pkt. III.3 ppkt 3.5 Ogłoszenia.  

20. 

Fundacja Instytut 
Białowieski 
ul. Rumiankowa 14/4 
15-665 Białystok 

Centrum Zrównoważonego 
Rozwoju.  
"Okrągły stół dla Puszczy 
Białowieskiej". 

• w pkt. I.2. oferty nie określono celu 
szczegółowego i zadania wybranego do 
realizacji. 

• nie uzupełniono pkt. VII ppkt 5 – „Oświadczenia”, 

• tabela V.A. oferty nie jest zgodna 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), 

• nie określono 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, 

• w pkt. III.2 oferty nie wskazano terminu realizacji 
zadania publicznego, 

• w tabeli V.B oferty nie wskazano wkładu 
własnego, 

• wnioskowana kwota dofinansowania wskazana 
w tabeli V.B oferty jest niezgodna z pkt. II. 
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert 



stanowiącego załącznik do Uchwały Zarządu 
Województwa Podkarpackiego Nr 288/5679/21, 

• w pkt. I.1 oferty błędnie wskazano organ 
administracji publicznej, do którego adresowana 
jest oferta, 

• 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 288/5679/21: „Miejscem 
realizacji zadania jest teren województwa 
podkarpackiego”. 
 

 

Uwaga! Zgodnie z Uchwałą Nr 288/5679/21 z dnia 15 czerwca 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 ofert z zakresu 

Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich 

Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030”), 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 ofert 

z zakresu Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania 

Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030”), 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 ofert z zakresu Wojewódzkiego Programu 

na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 

2021-2030”) 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. 

 
 
 


