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Oferenci zainteresowani złożeniem oferty 
w otwartym konkursie ofert 
 
Dotyczy: otwartego konkursu pn. „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.” - konkurs nr DE.WZP.263.1.2.2020 

 
 

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

Pytanie 1 
w związku z ogłoszeniem konkursowym na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia 
publicznego nr DE-WZP.263.1.2.2020 zwracam się z problemem dotyczącym formularza 
elektronicznego: na chwilę obecną nie widzę możliwości dodania oferty obejmującej kilka 
(wszystkie lub wybrane) modułów określonych w konkursie. Jednocześnie regulamin konkursu 
jasno wskazuje, że jeden podmiot ma możliwość złożenia tylko jednej oferty. Instrukcja 
wypełniania formularza nie przewiduje tej funkcjonalności, więc również nie daje odpowiedzi, 
w jaki sposób złożyć jedną ofertę na kilka modułów.  
 

Odpowiedź  
W dokumentacji konkursu dokonuje się zmian polegających na doprecyzowaniu zapisów, 
w tym: 

1) W Ogłoszeniu doprecyzowuje się zapis ust. 1 w rozdziale IV. Opis sposobu 
przygotowywania ofert: 
Oferent może złożyć jedną ofertę w każdym z modułów konkursu.  
Oferent może złożyć kilka ofert, każda na inny moduł konkursu.  
W ofercie np. w opisie zadania należy jednoznacznie wskazać, którego z modułów oferta 
dotyczy. Za złożenie przez oferenta więcej niż jednej oferty w każdym z modułów rozumie 
się także złożenie wspólnie z innymi oferentami więcej niż jednej oferty wspólnej 
w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub jednoczesne 
złożenie oferty wspólnej i oferty samodzielnej. 

2) W Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia 
doprecyzowuje się § 2 ust. 2: 
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w każdym z modułów konkursu.  
Oferent może złożyć kilka ofert, każda na inny moduł konkursu.  
 W ofercie np. w opisie zadania należy jednoznacznie wskazać, którego z modułów oferta 
dotyczy. 

 

Powyższe doprecyzowania są wiążące dla wszystkich Oferentów i należy je uwzględnić przy 
sporządzaniu oferty.  

 


