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Warszawa, 28 lipca 2020 r.
DE-WZP.263.1.5.2020.5.JJ
Oferenci zainteresowani złożeniem oferty
w otwartym konkursie ofert
Dotyczy: otwartego konkursu: „Czytam i wiem – tekst łatwy do czytania i zrozumienia w szkole. Opracowanie i upowszechnienie
materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wersji łatwej do czytania i zrozumienia, instrukcji dotyczącej ich tworzenia
i wykorzystania w pracy z uczniami oraz rekomendacji dotyczących wdrożenia rozwiązań w praktykę szkolną” konkurs nr DE.WZP.263.1.5.2020.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje poniżej treść odpowiedzi na pytania dotyczące
otwartego konkursu ofert:
Pytanie 6:
Prosimy o wyjaśnienie punktacji, dotyczącej załącznika 1, Regulamin, par. 4, punkt 6 c.
W tekście znajdują się powtórzenia punktacji o tej samej treści.
Odpowiedź:
Ministerstwo Edukacji Narodowej poprawia omyłkę w Regulaminie otwartego konkursu ofert,
na podstawie której § 4 ust. 6 pkt 1 lit. c Regulaminu tiret drugie i trzecie otrzymują brzmienie:
 kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację projektu w zakresie
współpracy z jednostkami systemu oświaty – max. 2 pkt.,
 kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację projektu w zakresie
współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego – max. 2 pkt.
Łączna punktacja w kategorii oceny merytorycznej wskazanej w lit. c nie ulega zmianie.
Pytanie 7:
Ponadto w wersji roboczej oferty nie możliwości ustawienia późniejszej daty rozpoczęcia
realizacji zadania niż 17.08 mimo zmiany daty ogłoszenia wyników konkursu na 28.08,
co skutkuje wymuszeniem rozpoczęcia działań przed ogłoszeniem wyników.
Odpowiedź:
Zadanie może być realizowane w terminach zgodnych z ogłoszeniem otwartego konkursu
ofert. Data rozpoczęcia realizacji zadania nie może być wcześniejsza niż planowane jest
rozstrzygnięcie konkursu (to jest najwcześniejszy możliwy termin początkowy realizacji
zadania). W związku z tym możliwe powinno być wpisanie daty późniejszej niż 28.08.2020 r.
Natomiast data zakończenia zadania musi zostać określona w dniu upływu maksymalnego
terminu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu konkursu.
W pierwszej kolejności należy zmienić datę rozpoczęcia realizacji w punkcie 4 „PLAN
i HARMONOGRAM DZIAŁAŃ”, a dopiero potem można zmieniać datę rozpoczęcia w części
III. „OPIS ZADANIA” w punkcie 2 „Termin realizacji zadania publicznego”.
Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z „Instrukcją posługiwania się formularzem
on-line” dostępną w zakładce BIP dedykowanej niniejszemu konkursowi lub na stronie
formularza on-line, do którego link znajduje się również w powyższej zakładce.
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