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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 pytania 
dotyczące otwartego konkursu ofert: 
 

Pytanie 1 

Czy w kosztorysie należy uwzględnić pracę grafika nad stroną tytułową i końcową 
oraz realny wydruk w wybranej przez siebie drukarni? 

Odpowiedź  

Zgodnie z opisem modułu III określonym w § 1 ust. 4 pkt 1 część III Regulaminu 
konkursu zadanie polega na przygotowaniu i upowszechnieniu dwóch 
poradników. Kosztorys powinien zawierać koszty niezbędne do realizacji 
zadania, tj. przygotowanie i upowszechnienie 2 podręczników, i ściśle z nim 
powiązane, w tym przygotowanie jego wersji elektronicznej (także koszty pracy 
grafika), druk i dystrybucję. 

Pytanie 2 

Czy opinia 3 recenzentów ma być opinią po stworzeniu poradników 
(zakończonych), czy recenzja ma dotyczyć zgłoszenia do konkursu i zamiaru 
napisania oraz projektu napisania podręczników? 

Odpowiedź  
Zgodnie z trzecią uwagą zawartą w § 1 ust. 4 pkt 1 w części „Uwagi dotyczące 
realizacji modułu III” pozytywne rekomendacje od trzech niezależnych 
recenzentów dotyczą przygotowanych do druku poradników, a nie oferenta, czy 
treści zawartych w złożonej ofercie. Wskazane jest podanie w ofercie imion i 
nazwisk recenzentów, którzy będą opiniować poradniki. Oferta w części opisowej 
powinna określić, jakie treści merytoryczne, w jakim celu i w jaki sposób Oferent 
zamierza przedstawić w poradnikach. Można dołączyć spis rozdziałów, spis 
treści, konspekt lub inną bardziej rozbudowaną formę, która pozwoli na ocenę 
merytoryczną złożonej oferty. Na tym etapie konkursu nie są wymagane 
ukończone  w zakresie treści poradniki.  


