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Oferenci zainteresowani złożeniem oferty 
w otwartym konkursie ofert 

 
 
Dotyczy: otwartego konkursu pn. „Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego w środowisku szkoły/placówki. 

Tworzenie sieci wsparcia rówieśniczego w szkołach ponadpodstawowych w zakresie ochrony zdrowia 
psychicznego i przeciwdziałania zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży. Opracowanie  
materiałów dotyczących działań postwencyjnych w szkole”” - konkurs nr DE.WZP.263.1.7.2020 

 
 

 
Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje poniżej treść wyjaśnień wraz ze zmianą 
dokumentów otwartego konkursu ofert: 
 
Ogłaszający wyjaśnia, iż zwrot „jedną ofertę” w dokumentach konkursu oznacza, że Oferent 
może złożyć: 

a) jedną ofertę na moduł I-II, 
b) jedną ofertę na moduł III, 
c) w przypadku złożenia oferty na moduły  I-III, Oferent składa dwie oferty (na moduł I-II i 

na moduł III). 
 
W ofercie np. w opisie zadania należy jednoznacznie wskazać, którego z modułów oferta 
dotyczy.  
 
Za złożenie przez oferenta więcej niż jednej oferty w każdym z modułów rozumie się także 
złożenie wspólnie z innymi oferentami więcej niż jednej oferty wspólnej w rozumieniu ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub jednoczesne złożenie oferty wspólnej i 
oferty samodzielnej. 
 
W związku z powyższym wprowadza zmiany w dokumentach konkursu: 
 
1) W Ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 

zdrowia publicznego rozdział IV ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. uprawniony podmiot może złożyć: 

a) jedną ofertę na moduł (moduł I-II), 
b) jedną ofertę na moduł (moduł III), 
c) w przypadku złożenia oferty na moduły  I-III, Oferent składa dwie oferty (na moduł 

I-II i na moduł III). 
W ofercie np. w opisie zadania należy jednoznacznie wskazać, którego z modułów oferta 
dotyczy.” 

 
2) W Regulaminie otwartego konkursu ofert w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Oferta na realizację zadania może obejmować moduł I i II lub moduł III, lub moduł I –II i 
moduł III (w przypadku złożenia oferty na moduły  I-III). 

 
3) W Regulaminie otwartego konkursu ofert w § 1 ust. 4 pkt 5) ppkt (9) ppkt 1) otrzymuje 

brzmienie: 
„1) uprawniony podmiot może złożyć: 

a) jedną ofertę na moduł (moduł I-II), 

b) jedną ofertę na moduł (moduł III), 
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c) w przypadku złożenia oferty na moduły  I-III, Oferent składa dwie oferty (na moduł 

I-II i na moduł III). 

W ofercie np. w opisie zadania należy jednoznacznie wskazać, którego z modułów oferta 
dotyczy.” 

 
4) W Regulaminie otwartego konkursu ofert w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, za wyjątkiem sytuacji gdy oferent składa ofertę 
na moduły I-III. W takim przypadku Oferent składa dwie oferty (na moduł I-II i na moduł III).”  

 
5) W Regulaminie otwartego konkursu ofert w § 4 ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) złożenie przez oferenta samodzielnie lub wspólnie z innym oferentem nie więcej niż 
jednej oferty z uwzględnieniem § 2 ust. 2 Regulaminu konkursu” 
 

6) W Regulaminie otwartego konkursu ofert w § 4 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) złożenie oferty na aktualnym formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 1 
do 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)” 

 
 
 
 

Powyższe doprecyzowania są wiążące dla wszystkich Oferentów i należy je uwzględnić przy 
sporządzaniu oferty.  

 


