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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 3: 

Czy jako nauczyciel mogę być osobą upoważnioną przez dyrektora szkoły do złożenia 
wniosku? W obecnym czasie nie będzie możliwe aby sprawą zajął się dyrektor. 
 

Pytanie 4: 

Jeśli tak to czy to miałoby być pisemne upoważnienie od dyrektora czy pełnomocnictwo 
od notariusza? 

Odpowiedź na pytanie nr 3 i 4: 

Nie. Dyrektor szkoły nie jest osobą uprawnioną do złożenia oferty, a tym samym nie 
może nikogo upoważnić do jej złożenia. Zgodnie z ogłoszeniem i regulaminem konkursu, 
oferty (wnioski) mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego będące 
organami prowadzącymi szkołę, które mogą powierzyć szkole realizację zadania 
publicznego. Istnieje możliwość wskazania w ofercie (wniosku) nauczyciela, jako osoby 
do kontaktu w sprawie zlecenia i realizacji zadania publicznego (§ 2 ust. 12  załącznika 

nr 1 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert). W przypadku, kiedy dyrektor szkoły 
posiada pełnomocnictwo od podmiotu uprawnionego do złożenia oferty z prawem do 
udzielania dalszych pełnomocnictw może upoważnić nauczyciela lub inną osobę do 
złożenia oferty (wniosku). Wystąpić może również sytuacja, w której podmiot uprawniony 
do złożenia oferty udzieli pełnomocnictwa do złożenia oferty (wniosku) bezpośrednio 
nauczycielowi. 
 
Pełnomocnictwo lub upoważnienie nie musi mieć formy aktu notarialnego. 
Pełnomocnictwo lub upoważnienie dla osoby umocowanej do podpisania oferty musi 
zastać udzielone (podpisane) przez podmiot uprawniony do złożenia oferty, do oferty 
wystarczy załączyć kopię wyżej wymienionych dokumentów. 
 
Pytanie 5: 

Czy udziela Pani wsparcia przy uzupełnianiu wniosku? 
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Odpowiedź: 
Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się z „Instrukcją posługiwania 
się formularzem on-line”, która została załączona do konkursu ofert. Zawiera ona 
wyjaśnienie kluczowych elementów posługiwania się formularzem do składania ofert 
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych. W przypadku 
wątpliwości, Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem/pytaniami.  


