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Oferenci zainteresowani złożeniem oferty 

w otwartym konkursie ofert 

 

Dotyczy: otwartego konkursu: „Międzynarodowa wymiana młodzieży w formie on-line” - konkurs 

nr DE.WZP.263.1.6.2020. 

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje poniżej treść odpowiedzi na pytania 

dotyczące otwartego konkursu ofert: 

Pytanie 18: 
Deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego. 
 
Odpowiedź: 
Podstawą prawną żądania złożenia niniejszego oświadczenia jest art. 14 ust. 1 pkt 6 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1057). Pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania 
jest realizowane wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 
publicznego. W polu dotyczącym odpłatności (tabela V.B „Źródła finansowania kosztów 
realizacji zadania” pozycja nr 4 „Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania”) należy 
poinformować o tym, czy będą pobierane opłaty od odbiorców, uczestników projektu. 
Jeżeli tak – organizacja musi opisać, jakie będą warunki pobierania takich opłat, jaka 
będzie ich wysokość od pojedynczego uczestnika i łączna wartość. Warto w tym miejscu 
podkreślić, że tylko organizacje, które wykażą prowadzenie odpłatnej działalności 
pożytku publicznego mogą pobierać opłaty od uczestników. W innym przypadku nie ma 
podstawy prawnej dokonywania takich czynności.  
 

Pytanie 19: 
Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do 
kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII. 
 
Odpowiedź: 
W rubryce „inne działania” należy zamieścić wyjaśnienia lub informacje na temat działań, 
czynników determinujących lub  wpływających na przygotowanie zadania, jego 
realizację a także kalkulację, a w przypadku informacji zawartych w pkt. 3, 4 i 5 sekcji 
VII Oświadczenia, należy wybrać właściwą informację, a w przypadku zalegania 
z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych lub składek na 
ubezpieczenie społeczne złożyć stosowne wyjaśnienie.    
 
 


