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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 3 

Czy partnerem w projekcie może być ośrodek doskonalenia nauczycieli, który nie ma 
w swoich celach statutowych i którego przedmiot działalności nie dotyczy spraw 
objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 
publicznym? 
 
Odpowiedź  

Zgodnie z ogłoszeniem - oferty mogą składać podmioty, których cele statutowe lub 
przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy 
z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe 
i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spełniające kryteria wyboru 
wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert. Powyższe postanowienie ogłoszenia 
konkursu oznacza, że ofertę może złożyć każdy podmiot, tj. osoba fizyczna, w tym 
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają zdolność prawną, 
o ile spełnią wymóg prowadzenia działalności dotyczącej spraw objętych zadaniami 
określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym lub też taka działalność jest jego 
celem statutowym.  

Dwa lub więcej podmioty spełniające wymogi opisane powyżej mogą złożyć ofertę 
wspólną. Ze złożonej oferty wspólnej musi jasno wynikać, że oferta została złożona 
w imieniu wszystkich oferentów, np. oferta została podpisana przez osoby uprawnione 
do składania oświadczeń woli zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi 
u wszystkich oferentów, lub też oferent składający ofertę wspólną działa na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez pozostałych oferentów i dołączonego do oferty.  

Możliwa jest również współpraca oferenta z innym podmiotem (nie ma on wtedy statusu 
oferenta), w tym z podmiotem, który nie spełnia ww. wymogów. Zasady takiej 
współpracy określa § 4 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 3 Ogłoszenia konkursu. 
Stosownie do tego paragrafu umowy Zleceniobiorca (oferent, któremu przyznano 
dotację i z którym podpisano umowę) przy realizacji zadania może posługiwać się 
podmiotami trzecimi. W takim przypadku Zleceniobiorca odpowiada za działania bądź 
zaniechania tego podmiotu jak za działania własne. 
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Pytanie 4 

W regulaminie jest wskazana liczba placówek, w których mają być przeprowadzone 
szkolenia online, czy jest z góry określony czas trwania pojedynczego szkolenia i ile 
szkoleń ma odbyć dana placówka? 
 
Odpowiedź  

W Regulaminie otwartego konkursu ofert, zwanego dalej „Regulaminem” stanowiącego 
załącznik nr 1 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu 
zdrowia publicznego, w modułach zadania publicznego, które uwzględniają szkolenia 
online nie podano liczby szkoleń, które mają się odbyć, ani czasu trwania pojedynczego 
szkolenia. Zakres i czas trwania szkoleń pozostawiono oferentowi, który jest 
zobowiązany do dopasowania szkoleń do poszczególnych grup odbiorców 
i udokumentowania efektów szkoleń w postaci osiągnięcia wymaganego poziomu 
wiedzy, umiejętności i kompetencji uczestnika szkoleń. Zgodnie z § 4 pkt 8 Zasady 
przyznawania i rozliczania dotacji stanowiących załącznik nr 2 do ogłoszenia, oferta 
powinna być sporządzona gospodarnie.  

Ponadto w § 4 ust. 6 Regulaminu w opisie sposobu oceny merytorycznej ofert komisja 
m.in. ocenia dostosowanie metody realizacji działań do potrzeb beneficjentów, a w 
części dotyczącej oceny budżetu oferty, ocenia kalkulację kosztów realizacji zadania 
z zakresu zdrowia publicznego, również w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 
w tym: adekwatność i realność planowanych kosztów, przejrzystość i szczegółowość 
kalkulacji kosztów. 


