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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 18 
W "Instrukcji posługiwania się formularzem on-line" na stronie 

https://bip.men.gov.pl/strony/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-

zakresu-zdrowia-publicznego-konkurs-nr-de-wzp-263-1-2-2020.html w części „Wypełnianie 

oferty–część merytoryczna (części III do VII oferty) punkt 7.Wypełnianie części „V.A 

ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA””  nie znajduję informacji  o sposobie 

wypełnienia kolumny „Rodzaj kosztu”. Uprzejmie proszę o informacje jakie dane należy 

umieścić w tej kolumnie. 

Odpowiedź  

„Instrukcja posługiwania się formularzem on-line” zawiera wyjaśnienie kluczowych elementów 
posługiwania się formularzem do składania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację 
zadań publicznych. Należy zwrócić uwagę, że formularz powstał na podstawie rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. 
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) i odpowiada 
wzorowi określonemu w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia. 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem w części V.A „Zestawienie kosztów realizacji zadania” znajduje 
się pouczenie: w sekcji V-A należy skalkulować i zamieścić wszystkie koszty realizacji zadania 
niezależnie od źródła finansowania wskazanego w sekcji V-B. Zatem w kolumnie „rodzaj 
kosztów” należy wpisać wszystkie planowane koszty związane z realizacją zadania, np. koszty 
zakupu usług, zakupu rzeczy czy wynagrodzeń. 

https://bip.men.gov.pl/strony/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-zdrowia-publicznego-konkurs-nr-de-wzp-263-1-2-2020.html
https://bip.men.gov.pl/strony/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-zdrowia-publicznego-konkurs-nr-de-wzp-263-1-2-2020.html

