
WYKAZ OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie  

w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr 397/7983/22  Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 14.06.2022 r. na realizację w roku 2022 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, które zawierają błędy formalne podlegające uzupełnieniu 

Stosowne poprawki lub uzupełnienia braków/błędów formalnych należy dokonać  
do dnia 27.07.2022 r. 

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

lp. Podmiot Tytuł Numer sprawy 
 

Braki/błędy formalne 

1.  

Stowarzyszenie KRIS 
Kreatywność, Rozwój, 
Innowacyjne Społeczeństwo 
ul. Naruszewicza 7/2 
35-055 Rzeszów 

Sami swoi OR.424.3.2022 

- w tabeli V.A błąd rachunkowy w poz. „Suma kosztów administracyjnych”, 
- w tabeli V.A nie uzupełniono poz. „Suma kosztów realizacji zadania”, 
 

2.  

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Młodzieży Specjalnej Troski w 
Łańcucie 
37-114 Białobrzegi 400a 

Treningi samodzielności w 
mieszkaniu chronionym w Żołyni 
 OR.424.4.2022 

- statut nieprawidłowo potwierdzony za zgodność z oryginałem (przy 
pieczęci i podpisie brak daty), 
 

3.  

Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Krośnie 
ul. Powstańców Śląskich 16 
38-400 Krosno 

Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną 

OR.424.6.2022 

- w tabeli V.A w poz. I.3.8, poz. II.1, II.2 i II.3 – koszt jednostkowy 
niezgodny z obowiązującą minimalną stawką godzinową (zgodnie z pkt. 
IV.2.5b ogłoszenia o konkursie), 
 

4.  

Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym 
"Iskierka" w Kolbuszowej Dolnej 
ul. Wiejska 90 
36-100 Kolbuszowa Iskierka nadziei 2 

OR.424.7.2022 

- statut nieprawidłowo potwierdzony za zgodność z oryginałem (przy 
pieczęci i podpisie brak daty i odniesienia do każdej strony dokumentu),  
- w tabeli V.A poz. I.2.2 zamiana wartości pomiędzy kolumnami „Koszt 
jednostkowy” oraz „Liczba jednostek”.  
 
 

5.  

Podkarpackie Centrum 
Hipoterapii 
ul. Armii Krajowej 30 
36-030 Błażowa 

Animaloterapia OR.424.9.2022 

- statut nieprawidłowo potwierdzony za zgodność z oryginałem (przy 
pieczęci imiennej i podpisie brak daty), 
 



6.  

Fundacja Podkarpackie 
Hospicjum dla Dzieci 
ul. Lwowska 132 
35-301 Rzeszów 

Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych 

OR.424.10.2022 

- w tabeli V.A błędy rachunkowe w poz. I.1.2 i I.1.3,  
- statut nieprawidłowo potwierdzony za zgodność z oryginałem (na 
ostatniej stronie  przy pieczęci i podpisie brak daty). 
 
W każdym polu, które nie dotyczy oferty należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić 
pole. 

 

7.  
Fundacja LIDERON 
ul. Słowackiego 2/6 
35-060 Rzeszów 
 
 
 
 

Pomagaj - Nie wyręczaj. 
Wychowanie dziecka z 
niepełnosprawnością 

OR.424.11.2022 

- brak wymaganego wkładu podmiotu w realizację zadania (zgodnie z pkt. 
III.2.4 ogłoszenia o konkursie), 
- w pkt. III.3 oferty brak opisu dostępności, jaka będzie zapewniona 
osobom ze szczególnymi potrzebami (zgodnie z pkt. III.3.7d ogłoszenia o 
konkursie), 
- w pkt. III.4 oferty w nagłówku i w treści błędnie wpisany rok, 
- w pkt. III.4 oferty nie wypełniono kol. „Lp”, 
- w tabeli V.B błędnie obliczony udział [%],  
- statut nieprawidłowo potwierdzony za zgodność z oryginałem (przy 
pieczęci i podpisie brak daty). 
 

8.  
Polski Związek Niewidomych 
Okręg Podkarpacki 
ul. Hetmańska 9 
35-045 Rzeszów 

 Warsztaty Widzieć Muzyką OR.424.12.2022 

- w pkt. III.4 oferty błędna numeracja w kol. „Lp”, 
- brak wymaganego minimalnego wkładu finansowego podmiotu w 
realizację zadania (zgodnie z pkt. III.2.4 ogłoszenia o konkursie), 
- statut nieprawidłowo potwierdzony za zgodność z oryginałem (przy 
pieczęci i podpisie brak daty i odniesienia do każdej strony dokumentu). 
 

9.  

Polski Związek Organizatorów 
Zakładów Aktywności 
Zawodowej i Warsztatów 
Terapii Zajęciowej 
ul. Rejtana 10 
35-310 Rzeszów 

Zawody lekkoatletyczne dla osób 
z niepełnosprawnościami 

OR.424.13.2022 

- w tabeli V.A w poz. I.2.1 błąd rachunkowy oraz niespójność pomiędzy 
wartościami w kol. „Rodzaj kosztu” i kol. „Liczba jednostek”, 
- kopia pełnomocnictwa z dnia 01.04.2021 r. nie potwierdzona za zgodność 
z oryginałem, 
- w pkt. III.4. oferty wpisano błędny rok, 
 

10.  

Stowarzyszenie CRAS - 
Centrum Rozwoju Aktywności 
Społecznej 
ul. Marka Czarnoty 26/6 
35-211 Rzeszów  
Adres do korespondencji: 
Plac Śreniawitów 9/1 
35-032 Rzeszów 

Mam potencjał! OR.424.14.2022 

- do oferty nie dołączono statutu podmiotu (zgodnie z pkt. III.3.2a 
ogłoszenia o konkursie), 
- w pkt. III.4 oferty nie wypełniono kolumny „Zakres działania realizowany 
przez podmiot niebędący stroną umowy”,  
 
W każdym polu, które nie dotyczy oferty należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić 
pole. 



11.  

Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Haczowie 
36-213 Haczów 902 

I Festiwal Muzyki 
Chrześcijańskiej dla osób 
niepełnosprawnych - "Totus Tuus 
Festiwal" 

OR.424.16.2022 

- daty rozpoczęcia zadania wskazane w pkt. III.2 i III.4 oferty są niespójne,  
ponadto planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania powinien być nie 
wcześniej niż wskazany w pkt. IV.1 ogłoszenia o konkursie,  
- w pkt. III.6 oferty nie wypełniono pustych pól, 
W każdym polu, które nie dotyczy oferty należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić 
pole. 

12.  

Fundacja "Podaruj Miłość"  
Plac Rynek 2 
36-040 Boguchwała 
 
 
 
 
 
 
 

Warsztaty szkoleniowe dla 
opiekunów/osób świadczących 
usługę asystentury osobistej, w 
zakresie podniesienia 
umiejętności w obszarze pracy z 
osobami z 
niepełnosprawnościami, w tym 
sprawowania nad nimi opieki i 
udzielania pomocy 
pn."ASYSTENT OSOBISTY 
OSOBY Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - 
prawidłowe zasady realizacji 
wsparcia". 

OR.424.17.2022 

- brak wymaganego wkładu podmiotu w realizację zadania (zgodnie z pkt. 
III.2.4 ogłoszenia o konkursie), 
 
 

13.  

Stowarzyszenie "Dobry Dom" 
Wola Zarczycka 129A 
37-311 Wola Zarczycka 
Adres do korespondencji: 
ul. Łukasiewicza 3A 
37-310 Nowa Sarzyna 

Poradnictwo psychologiczne i 
społeczno-prawne wzbogacone 
pełną informacją o 
uprawnieniach, usługach i 
pomocy technicznej dla ON  

OR.424.18.2022 

- w tabeli V.A błędy rachunkowe w poz. „Suma kosztów realizacji zadania” 
oraz „Suma wszystkich kosztów realizacji zadania” , 
- brak spójności pomiędzy wartościami wkładu niefinansowego 
wykazanego w tabeli V.A i tabeli V.B,  
- w pkt. III.4. oferty wpisano błędny rok, 
- nie wypełniono pkt. VI oferty. 
 

14.  

OMNES spółka z  ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Wilsona 6a 
37-500 Jarosław 

II Podkarpacki mityng sportowy 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną 

OR.424.19.2022 

- daty rozpoczęcia zadania wskazane w pkt. III.2 i III.4 oferty są niespójne, 
- akt notarialny nieprawidłowo potwierdzony za zgodność z oryginałem 
(przy pieczęci i podpisie brak daty), 

15.  

Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Jarosławiu 
ul. Wilsona 6a 
37-500 Jarosław 

Książka na 40-lecie PSONI Koło 
w Jarosławiu 

OR.424.21.2022 

- statut nieprawidłowo potwierdzony za zgodność z oryginałem (przy 
pieczęci i podpisie brak daty), 



16.  

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

Promocja rehabilitacji społecznej 
i zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami 

OR.424.22.2022 

- statut nieprawidłowo potwierdzony za zgodność z oryginałem (brak 
odniesienia do każdej strony dokumentu). 

 

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 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 

organizacjom pozarządowym”), 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  na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”), 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 ” na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 

pozarządowym) 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. 


