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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 15 
- czy w przypadku składania wniosku na realizację więcej niż jednego modułu, wkład własny 
w wysokości 5 proc. musi być zapewniony osobno do każdego modułu, czy też dopuszczona 
jest możliwość wniesienia wkładu własnego finansowego o wartości odpowiadającej 5 proc. 
łącznej wartości wnioskowanej dotacji na kilka z modułów. 
- czy wkład własny w zadaniu mogą stanowić inne środki publiczne (kontrakty z NFZ).  
Jednocześnie w imieniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
zainteresowanego składaniem wraz z partnerami oferty na realizację ww. zadania, zwracam się 
z prośbą o przedłużenie o tydzień, tj. do 05.06.2020 terminu składania ofert w związku 
z utrzymującym się zagrożeniem rozprzestrzeniania się Covid-19. Panująca epidemia powoduje 
ograniczone możliwości realizacji prac nad przygotowywaniem wniosków, zwłaszcza 
w przypadku partnerstw z innymi podmiotami. 

Pytanie 16 
W związku z ogłoszeniem konkursowym na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia 
publicznego nr DE-WZP.263.1.2.2020 w imieniu Szpitala (…) [nazwa podmiotu do wiadomości 
MEN] zainteresowanego składaniem wraz z partnerami oferty na realizację ww. zadania 
zwracam się z prośbą o przedłużenie o tydzień, tj. do 05.06.2020 terminu składania ofert 
w związku utrzymującym się zagrożeniem rozprzestrzeniania się Covid-19. Panująca epidemia 
powoduje ograniczone możliwości realizacji prac nad przygotowywaniem wniosków, zwłaszcza 
w przypadku partnerstw z innymi podmiotami. 

Odpowiedź 
W § 2 ust 3 Regulaminu otwartego konkursu ofert, zwanego dalej „Regulaminem” stanowiącego 
załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursu wskazano, że oferent zobowiązany jest zapewnić wkład 
własny w wysokości minimum 5% całkowitej wartości zadania. 
W przypadku składania ofert na realizację więcej niż jednego modułu, wkład własny 
w wysokości 5% dotyczy całości zadania każdej złożonej oferty w ramach danego modułu.  
Wkład własny w zadaniu mogą stanowić środki publiczne z innych źródeł, jeżeli celowo są 
przeznaczone na realizację tego zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego 
określonego w konkursie.  

Jednocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o przedłużeniu terminu składania 
ofert do dnia 5 czerwca 2020 r. 


