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Oferenci zainteresowani złożeniem oferty 
w otwartym konkursie ofert 
 
 
 

Dotyczy: otwartego konkursu: „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w realizacji 
skutecznych działań wychowawczo-profilaktycznych”  

 
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje poniżej treść odpowiedzi na pytania 
dotyczące otwartego konkursu ofert: 
 
Pytanie 1 

Na stronach 4 i 5 ogłoszenia rozlegle i wyczerpująco opisany został zakres 
zadania, a w ostatnim jego zdaniu czytamy „w ramach projektu należy objąć nie 
mniej niż 60 szkół”.  

Zważywszy na niezwykle rozbudowany zakres działań podanych w § 1 pkt. 4.1) 
od „a” do „i” obejmujący wśród 9 działań m.in. „przeprowadzenie szkoleń dla rad 
pedagogicznych” [zgodnie z kontekstem – we wszystkich min. 60 placówkach] 
łatwo obliczyć, że przy kwocie maksymalnej konkursu: 80 000 zł – na jedną 
placówkę należałoby przeznaczyć 1333,33 zł. To kwota przy której nawet 
przeprowadzenie pojedynczego szkolenia jest trudne, a co dopiero cyt.: 
„budowanie sieci współpracy w działalności instytucji i służb”. 

W związku z tymi faktami i dogłębną analizą ogłoszenia konkursowego zrodziła 
się we mnie pewna wątpliwość. Albowiem, w wymienionych na str. 7 kryteriach 
formalnych nie został zawarty wymóg zgodności złożonej oferty z ogłoszeniem 
konkursowym. Owszem, jako pierwsze z kryteriów merytorycznych podano: 
„zgodność oferty z zakresem przedmiotowym konkursu” premiowaną 3 punktami. 
Ale czyż zważywszy na niezwykle rozbudowany zakres oczekiwanych działań, 
owe 3 punkty są motywujące dla oferenta? 

I chciałbym od razu wyjaśnić. Moje pytania nie wynikają z tego, że nie chcemy 
spełnić całości wytycznych konkursu. Wręcz przeciwnie, mamy koncepcję na 
realizację projektu dokładnie zgodnie z wytycznymi ogłoszenia. Jednak 
naprawdę nie wiem jak zinterpretować ten brak wymogu zgodności? Bo dla mnie, 
jeśli zamawiający pisze: „należy objąć nie mniej niż 60 szkół w dwóch 
województwach” to jest święte i wydaje mi się, że oferty które tego – jak i innych 
kryteriów – nie spełniają, nie powinny w ogóle mieć szansy w konkursie… Bo to 
tak jak by w przetargu zamawiający napisał, że chce wybudować 42 km drogi – 
a do przetargu stanęliby oferenci, którzy chcą wybudować np. 2 km i ich oferty 
miałyby być rozpatrywane na równych prawach z innymi. 
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Odpowiedź  

Zgodność złożonej oferty z ogłoszeniem i regulaminem konkursu, stosownie do 
postanowienia zawartego w pierwszym zdaniu § 4 ust. 6 Regulaminu konkursu, 
tj.: „Ocena merytoryczna polega na ocenie zgodności oferty z celem konkursu”, 
ma decydujący wpływ na liczbę punktów otrzymanych podczas oceny 
merytorycznej. 

Umieszczenie tego zapisu oznacza, że podczas oceny merytorycznej przez 
eksperta w każdym kryterium i podkryterium uwzględnia się zgodność oferty 
z celem konkursu. Z tego wynika, że jeżeli oferta nie jest zgodna z celem 
konkursu, to otrzyma 0 punktów. 

 

 

 

  


