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Oferenci zainteresowani złożeniem oferty 
w otwartym konkursie ofert 
 
 
 

Dotyczy: otwartego konkursu: „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów 
w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022”  

 
 

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

Pytanie 1 

Proszę o doprecyzowanie zapisu „Dopuszcza się zakup środków trwałych, 
koniecznych do realizacji zadania w kwocie jednostkowej nie większej niż 
3 500,00 zł.”, które znajduje się na stronie 14 w ogłoszeniu KONKURS NR DE-
WZP.263.1.5.2019. 

Zależy mi na informacji, na jakie materiały możemy przeznaczyć pieniądze? Czy 
mogą to być jedynie rzeczy, które umożliwią nam organizację olimpiady? Czy 
mogą to być także nagrody, które przekażemy laureatom? 

Odpowiedź  

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 Zasad przyznawania i rozliczania dotacji, stanowiących 
załącznik nr 2 do ogłoszenia, zakup środków trwałych za fundusze pochodzące 
z otrzymanej dotacji jest dopuszczalny jedynie w sytuacji, kiedy jest to konieczne 
do realizacji zdania. Ocena, czy zakup danej rzeczy jest niezbędny w myśl ww. 
postanowienia jest zależne od oceny całej oferty. Stosownie do § 3 ust. 8 
Regulaminu konkursu, stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia, kwota 
jednostkowa przeznaczona na zakup nie może przekroczyć 3 500, 00 zł.  

Nagrody dla laureatów nie są traktowane jako środki trwałe. 

 

Pytanie 2 

W przygotowanej przez MEN dokumentacji znaleźliśmy nieścisłość. 
W załączniku nr 3 do Ogłoszenia w paragrafie 4 w punkcie 5 jest informacja: 
"Koszty pochodzące z dotacji przeznaczone na zarządzanie i administrowanie 
zadaniem nie mogą przekroczyć 15 % kwoty dotacji w danym roku 
kalendarzowym". Natomiast w formularzu oferty załącznik nr 5 Arkusz 
kalkulacyjny o nazwie III Kalkulacja kosztów, wiersz 99 podpunkt IV. Koszty 
zarządzania i administrowania zadaniem zamieszczono informację: "Środki z 
dotacji nie więcej niż 20 % dotacji w danym roku kalendarzowym". 
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Odpowiedź  

W formularzu oferty  stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia w arkuszu 
o nazwie III Kalkulacja kosztów, wiersz 99 podpunkt IV. Koszty zarządzania 
i administrowania zadaniem znalazł się błąd polegający na nieprawidłowym 
podaniu limitu środków pochodzących z dotacji przeznaczonych na zarządzanie 
i administrowanie zadaniem. 

Prawidłowy limit tych kosztów został podany w § 2 ust. 7 Regulaminu otwartego 
konkursu ofert, stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz w § 4 ust. 4 
Zasad przyznawania i rozliczania dotacji, stanowiących załącznik nr 3 do 
ogłoszenia konkursu, i wynosi 15%. 


