
Lp.
Oferent
nr oferty

Nazwa zadania Wartość zadania
Wnioskowana 
kwota dotacji

Braki formalne

1

Piastun - Fundacja 
na rzecz dzieci 
i młodzieży
IPS.IP.4011-5/D1/22

"Poznaj swój nowy dom - jego dziedzictwo 
kulturowe i historyczne" 
- seria inicjatyw edukacyjnych, 
artystycznych i kulturowych dla dzieci i 
młodzieży- uchodźców z Ukrainy

            116 400,00 zł             116 400,00 zł 

1. w pkt IV.2 oferty brak informacji nt. tłumacza, 
2. w kosztorysie zadania w pkt I.1.3, I.2.2, 1.3.3, I.4.3 
niewłaściwie dodane 2 osoby (przewodnik i tłumacz) do posiłku 
(obiadu).

2

Centrum Wspierania 
Aktywności Społecznej 
INICJATYWA
IPS.IP.4011-5/D2/22

Razem Raźniej - wycieczki integracyjno - 
edukacyjne dla dzieci i młodzieży 
z Ukrainy.

              42 000,00 zł               42 000,00 zł 

1. w pkt III.5 oferty brak rezultatu dotyczącego liczby 
uczestników,
2. w pkt III.6 oferty brak rezultatu dotyczącego liczby 
uczestników wraz ze sposobem monitorowania 
rezultatów/źródła informacji o osiągnięciu wskaźnika: 
oświadczeń uczestników zadania, list obecności uczestników,
3. w pkt III.6 oferty w sposobie monitorowania 
rezultatu/źródłach informacji o osięgnięciu wskaźnika dot. liczby 
wycieczek integracyjno-edukacyjnych brak źródła informacji o 
osiągnięciu wskaźnika: listy obecności. 

            158 400,00 zł             158 400,00 zł -

Wykaz braków formalnych w ofertach złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku 
pn. Usługi integracyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy w ramach projektu pn. ”Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym 
w województwie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych 
uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.

Podmioty mogą uzupełnić braki formalne w terminie do 5 dni kalendarzowych od opublikowania informacji o ofertach Podmiotów, które nie spełniły wymogów formalnych.

Dodatkowe załączniki i/lub informacje winny być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem na ostatniej stronie dokumentu, co oznacza objęcie poświadczeniem całości 
treści dokumentu. Poświadczenie zgodności z oryginałem winno zawierać miejsce i datę tego poświadczenia. Dokumenty i/lub informacje winny być opatrzone datą oraz czytelnym 
podpisem/podpisami uprawnionej/ uprawnionych statutowo bądź upoważnionej/upoważnionych w tym celu osoby/osób i przesłane pocztą elektroniczną na adres: rops@rops-opole.pl 
lub złożone w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 C w Opolu.

SUMA


