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Otwarty konkurs ofert 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 

pn. Digitalizacja i/lub udostępnienie zbiorów archiwalnych lub obiektów zabytkowych dotyczących 

mniejszości narodowych i etnicznych lub języka regionalnego. 

I. Rodzaj zadania 

Zadanie dotyczy działań podejmowanych w okresie od dnia 6 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 
2017 r., związanych z digitalizacją materiałów archiwalnych lub obiektów zabytkowych dotyczących 
szeroko rozumianej działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego.  

Digitalizacja miałaby na celu poszerzenie i upowszechnienie wiedzy o różnorakich aspektach życia 
i działalności społecznej mniejszości narodowych i etnicznych lub odnoszących się do języka 
regionalnego poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym materiałów archiwalnych lub 
obiektów zabytkowych w postaci cyfrowej, bezpośrednio w toku realizacji zadania lub w jego wyniku.  

W tym ostatnim przypadku dopuszcza się sytuację, w której w ramach realizacji zadania materiały 
archiwalne lub obiekty zabytkowe zostałyby poddane jedynie digitalizacji z zamiarem ich 
udostępnienia wszystkim zainteresowanym przez Oferenta w najbliższej przyszłości.   

II. Zasady przyznawania dotacji 
 

Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania, o którym mowa w pkt I, określa: 
a) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), 
b) zarządzenie Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie organizacji 

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecania zadań publicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wewn. 
poz. 7, z późn. zm.). 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 

Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przekazać środki 
w wysokości 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy zł). 

IV. Wymagania formalne 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 21 dni od dnia, w którym ukazało 
się ogłoszenie (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Ministerstwa 
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Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „Ministerstwem” albo „MSWiA”), oferty 
zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300). 

2. Oferenci przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji 
zadania, powinni załączyć do oferty umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie potwierdzającą możliwość wykonania pełnego zakresu zadania, 
określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. 

V. Tryb wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. W terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert Departament Wyznań Religijnych oraz 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, zwany dalej „Departamentem”, sporządza opinie 
merytoryczne złożonych ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Departamentu może przedłużyć termin sporządzenia 
opinii merytorycznych, nie więcej jednak niż do 30 dni. 

3. Dyrektor Departamentu może zwrócić się do podmiotu uprawnionego składającego ofertę 
o dostarczenie dodatkowych dokumentów, wyjaśnień lub informacji niezbędnych do sporządzenia 
opinii do oferty. 

4. Komisję konkursową do oceny ofert powołuje Minister, w terminie 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

5. Departament przekazuje komisji konkursowej oferty wraz z opiniami, o których mowa w ust. 1. 
6. W skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej trzech członków, w tym jako przewodniczący 

komisji Dyrektor albo Zastępca Dyrektora Departamentu. 
7. Komisja konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty większością głosów w terminie 14 

dni od dnia otrzymania ofert wraz z opiniami, o których mowa w ust. 1. 
8. Członek komisji konkursowej nie może wstrzymać się od głosu. 
9. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 
10. Komisja konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonej oceny w terminie 14 dni od wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub ofert. 
11. Protokół, o którym mowa w ust. 10 zawiera: 

1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu; 
2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej; 
3) liczbę zgłoszonych ofert; 
4) wskazanie ofert spełniających wszystkie wymogi konkursu; 
5) wskazanie ofert niespełniających wszystkich wymogów konkursu lub zgłoszonych po 

terminie - wraz z uzasadnieniem; 
6) wskazanie najkorzystniejszej oferty lub najkorzystniejszych ofert dla zlecającego zadanie 

publiczne albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta - wraz z uzasadnieniem; 
7) podpisy członków komisji. 

12. Przewodniczący komisji przekazuje protokół Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie 
później niż w następnym dniu roboczym po jego sporządzeniu. 
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13. Decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wyników postępowania konkursowego podejmuje Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu, o którym 
mowa w ust. 12. 

14. Decyzję Ministra, o której mowa w ust. 13, Departament przekazuje w terminie 2 dni roboczych od 
dnia jej podjęcia do Departamentu Komunikacji Społecznej w celu ogłoszenia w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Ministerstwa. 

VI. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty 

Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę: 

1) kryteria określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie; 

2) ocena spełnienia przez Oferenta wymagań, o których mowa w pkt I i IV niniejszego 
ogłoszenia. 

VII. Warunek przekazania dotacji 

1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy, której wzór jest określony w rozporządzeniu 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów 
ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 
sprawozdań z wykonania tych zadań.  

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do wzoru, 
o którym mowa w ust. 1 zmian, w tym uzupełnień, w określonych we wzorze granicach. 

VIII. Informacja o zrealizowanych w roku 2016 i 2017 r. zadaniach publicznych tego samego rodzaju 

1. W roku 2016 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał na realizację zadań pn.: 
1) Opracowanie, digitalizacja, udostępnianie i konserwacja zbiorów archiwalnych z zasobów 

Archiwum Polskich Ormian - etap IV - dotację w wysokości 16 650 zł; 
2) Prowadzenie biblioteki i pracowni digitalizacyjnej  – dotację w wysokości 10 000 zł. 

2. W roku 2017 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał na realizację zadań: 
1) Prowadzenie biblioteki i pracowni digitalizacyjnej  - dotację w wysokości 10 500 zł; 
2) Opracowanie i udostępnianie zbiorów archiwalnych i muzealnych z zasobu Archiwum Polskich 

Ormian – etap V – dotację w wysokości 18 000 zł. 

IX. Informacje dotyczące organizatora konkursu ofert 

1. W przypadku pytań, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych MSWiA, pod numerem telefonu (022) 315 21 06 lub pod adresem poczty 
elektronicznej: andrzej.marciniak@mswia.gov.pl. 

2. Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych MSWiA, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, bądź składać osobiście w Biurze 
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Podawczym MSWiA, przy ulicy Rakowieckiej 2a w Warszawie, w dni powszednie, w godzinach 8:15 
- 16:15. 

X. Zastrzeżenie 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom 
roszczenie przeciwko ogłaszającemu. 
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