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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 pytania 
dotyczące otwartego konkursu ofert: 

Pytanie 11 
Czy w punkcie oceny merytorycznej "analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, 
w tym" do oceny punktacyjnej wlicza się jakość rozliczania projektów partnera (przy składaniu 
oferty wspólnej)? 
 
Pytanie 12 
Czy w punkcie oceny merytorycznej "doświadczenie projektowe oferenta – max. 3 pkt" wlicza 
się doświadczenie projektowe partnera? 

Odpowiedź  

W § 4 Regulaminu otwartego konkursu ofert stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia 
konkursu opisano sposób wyboru ofert. Przy ocenie i analizie oferty pod względem 
merytorycznym komisja bierze pod uwagę wszystkie kategorie wymienione w ust. 6. 

W przypadku złożenia oferty wspólnej także oceniane są wszystkie te kategorie. Zarówno 
doświadczenie projektowe oferenta, w przypadku oferty wspólnej - oferentów (pkt 1 lit. a), 
jak i analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (pkt 1 lit. d ) oferenta - w przypadku 
oferty wspólnej - oferentów. 

Przy ofercie wspólnej oceniani są wszyscy oferenci składający ofertę wspólną. Jeżeli na 
przykład oferenci podzielą się zadaniem według swojego zakresu działania i doświadczenia, 
wówczas badaniu i ocenie podlegać będą czy spełniają kryteria konkursu np. jakość rozliczania 
projektów czy doświadczenie projektowe, w tej części zadania, którą dany oferent będzie 
realizował, co pozwoli komisji ustalić czy oferta wspólna jako całość daje gwarancję należytego 
wykonania  zadania. 

W przypadku oceny oferty wspólnej mają zastosowanie wartości punktowe przypisane danej 
kategorii, bez względu na liczbę oferentów składających daną ofertę. 
 
Pytanie 13 
Uprzejmie proszę o informację: W jakiej formie powinny być złożone oświadczenia, o których 
mówi się w pt. 10 §2 Regulaminu konkursu? Chodzi konkretnie o pt. 5, 6, 7 ,8, 11. 

Odpowiedź  
Dokumenty wskazane w § 2 ust.10 pkt 5-8 Regulaminu konkursu powinny być złożone w formie, 
o której mowa w ust. 6 rozdziału IV. „Opis sposobu przygotowywania ofert” Ogłoszenia 
konkursu, tj. w przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem platformy ePUAP zgodnie  
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z ust. 4 pkt 2 ww. rozdziału, załączniki w postaci elektronicznej należy dołączyć w wersji 
elektronicznej, załączniki w postaci papierowej należy zeskanować i dołączyć do oferty. 
Natomiast dokumenty wymienione w § 10 ust. 11 Regulaminu konkursu stanowiącego załącznik 
nr 1 do Ogłoszenia konkursu mogą zostać przedstawione w postaci kopii, co wyraźnie jest 
wskazane w tymże przepisie. Do nich również ma zastosowanie ust. 6 rozdziału IV. „Opis 
sposobu przygotowywania ofert” Ogłoszenia konkursu. 


