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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 3:
Czy „wkład własny w wysokości minimum 5% całkowitej wartości zadania” z Par. 2 pkt.
3 oznacza:
a) wyłącznie wkład finansowy
b) wyłącznie wkład niefinansowy
c) wkład własny niezależnie od jego rodzaju, np. finansowy i/lub niefinansowy?
Odpowiedź:
Wkład własny w wysokości minimum 5% całkowitej wartości zadania oznacza wkład
zarówno finansowy, jak i niefinansowy.
Pytanie 4:
Jak należy rozumieć określenie z Par. 4, pkt.6, ppkt 2) „wysokość wkładu własnego
finansowego powyżej wymaganego”? Czy oznacza to, że oceniane będzie:
a) czy zarówno 5% wkładu własnego (wkład wymagany), jak i część wkładu powyżej
wkładu wymaganego składać się będzie jedynie z wkładu finansowego,
b) czy część wkładu własnego powyżej wymaganego (5%) składa się także
z wkładu finansowego?
Odpowiedź:
W konkursie nie określono wymaganej wysokości wkładu finansowego, która wchodzić
będzie w skład wysokości wymaganego wkładu własnego, o którym mowa w § 2 ust. 3
Regulaminu. Oznacza to, że wymagany wkład własny oferenta w wysokości 5%
całkowitej wartości zadania może być:
a) w całości niefinansowy,
b) częściowo niefinansowy, a częściowo finansowy (np. niefinansowy może
stanowić 2% a finansowy 3%),
c) w całości finansowy.
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Jeśli w ramach wkładu własnego nie ujęto wkładu finansowego (sytuacja wskazana
w pkt. a), to w części dotyczącej oceny budżetu oferty w kategorii, o której mowa w § 4
ust. 6 pkt 2 Regulaminu, oceniana będzie wysokość wkładu finansowego.
Jeśli w ofercie ujęto wkład finansowy jako część wkładu własnego (sytuacja wskazana
w pkt. b), to w części dotyczącej oceny budżetu oferty w kategorii, o której mowa w § 4
ust. 6 pkt 2 Regulaminu, oceniana będzie wysokość wkładu finansowego powyżej
wartości stanowiącej część wkładu własnego. Np. jeśli wkład finansowy stanowi 7%
całkowitej wartości zadania, a wkład niefinansowy 2%, to przy wymaganym 5% wkładzie
własnym część wkładu finansowego stanowi 3%, a wysokość wkładu finansowego
powyżej wymaganego stanowi 4% (7%+2%=9%, 9%-5%=4%).
Jeśli w ofercie ujęto wkład finansowy jako całość wkładu własnego (sytuacja wskazana
w pkt. c), to w części dotyczącej oceny budżetu oferty w kategorii, o której mowa w § 4
ust. 6 pkt 2 Regulaminu, oceniana będzie wysokość wkładu finansowego powyżej 5%
całkowitej wartości zadania.
Pytanie 5:
Jak należy rozumieć określenie z Par. 4, pkt.6, ppkt 2) „środki finansowe na realizację
projektu pochodzące z innych źródeł”?
Czy możliwe jest wykazanie w ramach tego punktu np. środków od sponsorów,
skierowanych na cel realizacji konkursu?
Odpowiedź:
W tej kategorii chodzi o środki, które pochodzą ze źródeł zewnętrznych wobec
Wykonawcy, które zostaną przeznaczone na realizację projektu. W związku
z powyższym, np. środki od sponsorów, przeznaczone na cel wynikający z realizacji
konkursu mogą być wykazane jako środki finansowe na realizację projektu pochodzące
z innych źródeł.
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