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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 14 
zwracam się z pytaniem dotyczącym zaplanowania realizacji jego modułów I-IV. Każdy w w/w 
modułów zakłada wytworzenie produktów w postaci materiałów lub platformy umożliwiającej 
interakcję online. Są to: interaktywny poradnik dla profesjonalistów zawierający materiały 
multimedialne i wzbogacony o forum (moduł I), platforma internetowa dla rodziców zawierająca 
materiały edukacyjne i informacyjne (moduł II), platforma szkoleń online dla rodziców 
i profesjonalistów (moduł III) oraz poradnia online dla obu grup oraz dla dzieci i młodzieży 
(moduł IV).  
Czy przewidują Państwo, i jeśli tak, to w ramach którego zadania, integracje prac nad 
przewidzianymi przez cztery moduły e usługami w ramach jednej platformy projektowej? 
Czy jeśli wraz z partnerami złożymy ofertę wspólną na 4 moduły, to będzie to traktowane jako 
1 oferta, czy będą to 4 oddzielne oferty i w związku z tym nie będzie widoczne połączenie prac 
nad 4 częściami? 

Odpowiedź  

W § 1 ust. 3 Regulaminu otwartego konkursu ofert, zwanego dalej „Regulaminem” stanowiącego 
załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursu wskazano, że  celem konkursu jest wybór najlepszej 
oferty lub najlepszych ofert dotyczących realizacji całego zadania (moduł I-V) będącego 
przedmiotem konkursu lub najlepszych ofert dotyczących realizacji jednego lub więcej niż 
jednego modułu będącego przedmiotem konkursu. 
W pkt 4 uwag dotyczących realizacji zadania odnośnie wszystkich modułów zapisano, że 
zaproponowane przez oferenta narzędzia badawcze, informacyjne i edukacyjne powinny 
uwzględnić aktualne możliwości rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych, przy założeniu 
przyjaznej obsługi, bezpieczeństwa i niezawodności, z możliwością wykorzystania w poradni 
online. 

Konkurs nie zakłada realizacji zadania polegającego na stworzeniu jednej platformy projektowej 
dla modułów I-IV. 

W odpowiedzi na pytanie pierwsze w konkursie z 04.05.2020 został doprecyzowany zapis ust. 1 
w rozdziale IV. Opis sposobu przygotowywania ofert, zgodnie z którym Oferent może złożyć 
tylko jedną ofertę w każdym z modułów 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. 

 



______________________________________________ 

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ  
DEPARTAMENT EKONOMICZNY 

Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, tel.: +48 22 34 74 242, fax: +48 22 621 50 10 
e-mail: Sekretariat.DE@men.gov.pl, www.men.gov.pl 

Zatem uprawniony podmiot może złożyć ofertę obejmującą alternatywnie: 
a) całe zadanie (w formularzu elektronicznym można złożyć ofertę odrębnie na każdy 

z modułów I-V) albo, 
b) pojedynczy moduł (moduł I albo II, albo III, albo IV, albo V) albo, 
c) więcej niż jeden moduł (spośród modułów I-V – wtedy w formularzu elektronicznym 

można złożyć ofertę odrębnie na każdy z modułów). 
Również w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia 
doprecyzowano § 2 ust. 2, zgodnie z którym Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w każdym 
z modułów konkursu.  
Powyższe doprecyzowania są wiążące dla wszystkich Oferentów i należy je uwzględnić przy 
sporządzaniu oferty.  

Jeżeli oferent złoży ofertę wspólną na cztery moduły zadania publicznego wówczas składa 
ofertę wspólną odrębnie na każdy z modułów. Zaprojektowany przez oferenta szczegółowy opis 
zadania zawarty w każdym module umożliwia przedstawienie merytorycznej koncepcji jego 
realizacji. 
 


