
 

Warszawa, dnia 15 maja 2017 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, z późn. zm.),  

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 5 ofert. 

 

Lista ofert niespełniających wymagań formalnych: 

Złożonych w związku z ogłoszeniem NPZ.CO1_1.2_6_2017 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 

Centrum Działań 

Profilaktycznych Grzegorz 

Kucharczyk, Dawid 

Goździkowski s.c. 

1. Brak parafowanych wszystkich stron oferty. 
2. Brak oświadczenia osób uprawnionych do reprezentowania 

pomiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem 
pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe. 

3. Brak oświadczenia, że oferent nie będzie finansował tych 
samych wydatków w ramach zadania lub zadań zbieżnych 
merytorycznie, realizowanych w ramach innych projektów, 
z więcej niż jednego źródła finansowania (tzw. podwójne 
finansowanie). 



Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Sanatorium 

Uzdrowiskowe Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w Krynicy-Zdroju  

1. Brak załączonego aktualnego odpisu z odpowiedniego 
rejestru lub innego dokumentu informującego o statusie 
prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie 
osób go reprezentujących. 

2. Ofertę należy uzupełnić o opis kryteriów dostępu 
podlegających ocenie formalnej, wskazanych w części A 
ogłoszenia o konkursie ofert, w punkcie 1 tj. wskazanie że 
oferent posiada minimum 3 letnie doświadczenie w 
realizacji programów zdrowotnych, działań edukacyjnych 
i profilaktyki chorób, w tym z zakresu edukacji dotyczącej 
zdrowego żywienia i promowania aktywności fizycznej. 

SOL Sp. Z o.o. spółka 

komandytowa 

Brak oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i 
usług. 

MASTERMIND MEDIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

Brak oświadczenia, że oferent nie będzie finansował tych samych 
wydatków w ramach zadania lub zadań zbieżnych merytorycznie, 
realizowanych w ramach innych projektów, z więcej niż jednego 
źródła finansowania (tzw. podwójne finansowanie). 

Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Szpital 

Specjalistyczny Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych w 

Jeleniej Górze 

Brak oświadczenia, że oferent nie będzie finansował tych samych 
wydatków w ramach zadania lub zadań zbieżnych merytorycznie, 
realizowanych w ramach innych projektów, z więcej niż jednego 
źródła finansowania (tzw. podwójne finansowanie). 

 

 

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 18 maja 

2017 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_2017, 

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. 

 


