
 

Warszawa, dnia 10 listopada 2016 r. 

 

OGŁOSZENIE 

 

Komisja Konkursowa, powołana Decyzją Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji do rozpatrzenia 

ofert konkursowych w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r.  

w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na  lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), w zakresie: 

Celu operacyjnego: 1 Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej 

społeczeństwa, 

ogłasza: 

Listę ofert niespełniających wymagań formalnych wraz ze wskazaniem braków formalnych oraz 

informację dotyczącą terminu na uzupełnienie tych braków  

Na konkurs w wyznaczonym terminie złożono 2 oferty. 

 

Lista ofert niespełniających wymagań formalnych: 

Złożonych w związku z ogłoszeniem NPZ.CO1_1.2_6_2016 na realizację zadania z zakresu zdrowia 

publicznego 

Cel operacyjny 1: Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa oraz aktywności 
fizycznej społeczeństwa 
Działanie 1.2 Działania informacyjne i edukacyjne 
Zadanie: 6. Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia i podejmowania aktywności 

fizycznej wśród służb mundurowych 

Nazwa oferenta  Braki formalne - do uzupełnienia 

Stowarzyszenie „Twoje 

Zdrowie” 

1. Brak parafowanych wszystkich stron oferty. 
2. Brak spisu załączonych dokumentów. 

Fundacja Pamałka-Pomagamy Ofertę należy uzupełnić o opis kryteriów dostępu podlegających 

ocenie formalnej, wskazanych w części A ogłoszenia o konkursie 

ofert, w puntach 2, 3, 4, oraz 5, tj. wskazanie że oferent:  

1. dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym (bazą 

noclegowo-pobytową) pozwalającą na pobyt uczestników 

turnusów;  

2. posiada minimum 3 lata doświadczenia w prowadzeniu 

edukacji z zakresu żywienia połączonej z zajęciami 

aktywności fizycznej;  



3. dysponuje odpowiednią bazą do zorganizowania 7- 

dniowych turnusów z zajęciami warsztatowymi i 

edukacyjnymi z zakresu prawidłowego żywienia;  

4. dysponuje odpowiednią bazą pozwalającą na 7- dniowym 

turnusie poznać wiedzę z zakresu wydolności fizycznej 

organizmu i sposoby dbania o utrzymanie dobrej kondycji 

fizycznej 

 

 

Uzupełnienie braków formalnych, wskazanych w ww. tabeli, należy składać w formie pisemnej  

w terminie 3 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 

2016 r. do godziny 16.15, na adres: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Departament Zdrowia  

ul. Syreny 23 

01-150 Warszawa 

 

z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia  

i podejmowania aktywności fizycznej wśród służb mundurowych, NPZ.CO1_1.2_6_2016, 

uzupełnienie wymagań formalnych do konkursu na realizację zadania:  

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu, złożona 

oferta podlega odrzuceniu. 

 


