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6 Stowarzyszenie "Serce za uśmiech" przy Elbląskim 

Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SP ZOZ w 
Elblągu, ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg

"PRZEMOC w rodzinie - udział pracowników 
ochrony zdrowia w systemie przeciwdziałania 
przemocy"

Nie Nie podlega 
uzupełnieniu

W kosztorysie nie uwzględniono 
wkładu własnego organizacji - błędnie 

skonstruowany plan budżetu. Nie 
podlega uzupełnieniu.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panem Michałem Tatarkiem - nr tel.: 55-232-74-37 (wewn. 115) lub Panią Justyną Bieszke - nr tel.: 55-232-74-37 (wewn. 116) (Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biuro Regionalne w Elblągu).

Uwagi/do uzupełnienia

SPROSTOWANIE DO WYNIKÓW OCENY FORMALNEJ
ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z zakresu profilaktyki i rozwi ązywania problemów uzale żnień oraz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2016 r.

Ocena formalna ofertyl.p. Nazwa i adres organizacji pozarz ądowej lub 
innego podmiotu  wymienionego w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalno ści po żytku publicznego 
i o wolontariacie

Nazwa zadania 

I. Oceny formalnej dokonano na podstawie:
1. Uchwały Nr  63/742/15/V  Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie 
zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w roku 2016 - dostępnej pod adresem: www.bip.warmia.mazury.pl →urząd marszałkowski → organizacje pozarządowe → otwarte 
konkursy ofert.

2. Kwestionariusza oceny formalnej, o którym mowa w § 7 ust.2-3 Załącznika nr 1 do w/w Uchwały - dostępnego pod adresem: www.bip.warmia.mazury.pl →urząd 
marszałkowski → organizacje pozarządowe → otwarte konkursy ofert.

II. Zgodnie z § 7 ust.6 Załącznika nr 1 do w/w Uchwały: Organizacja pozarz ądowa w terminie 7 dni  od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełni ć ofert ę 
w zakresie okre ślonym w ogłoszeniu.  W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.
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