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Oferenci zainteresowani złożeniem oferty 
w otwartym konkursie ofert 
 
 

Dotyczy: otwartego konkursu: „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie. 
Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i 
jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia 
wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 
zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – 
w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych”  

 
 

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

Pytanie 5 

W § 2 pkt. 10 ogłoszenia konkursowego  NPZ.CO3_1.3_1_2019MEN (strona 16) 
znajduje się informacja m.in. o oświadczeniach, jakie należy załączyć do oferty. Nie 
mamy jasności, jak powinno brzmieć i czego faktycznie dotyczy oświadczenie 
wskazanie w podpunkcie 8), tj. "oświadczenie osoby upoważnienie do reprezentacji 
podmiotu składającego ofertę wskazujące, ze kwota środków przeznaczona zostanie 
na realizację zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane 
z innych źródeł". 
Bardzo proszę o wyjaśnienie, o jakie środki w oświadczeniu ma chodzić - o środki 
publiczne uzyskane w ramach konkursu na finansowanie zadania? W zadaniu 
określono min. 5% wkład własny do zadania, oznacza to, że zakresie określonym 
w ofercie zadanie będzie współfinansowane, obok środków publicznych, także 
z innych źródeł. 

Odpowiedź 

Konkurs z zakresu zdrowia publicznego został ogłoszony zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1492, 
z późn. zm.). Zgodnie z art. 15 ust. 6 pkt 5 tej ustawy do oferty dołącza się 
oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę 
wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie 
z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł. 
Dodatkowo, § 2 ust. 3 Regulamin konkursu wskazuje na obowiązek wkładu własnego 
w wysokości minimum 5% całkowitej wartości zadania. Powyższe oznacza, że 
zadania finansowane z przyznanej dotacji nie mogą być opłacone z innego źródła, 
innej dotacji. Całość kosztów realizacji zadania to suma przyznanej dotacji i wkładu 
własnego. Treść oświadczenia powinna zawierać obowiązkową treść z ustawy. 


