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Ogłoszenie o konkursie ofert 

na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego 

NPZ.CO1_1.2_6_2018(3) 

 

CZĘŚĆ A 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 

pkt 2 ppkt a ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237, z późn. 

zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu 

zdrowia publicznego pn.: 

Opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych dotyczących prawidłowej diety dostosowanej do 

rodzaju aktywności zawodowej 

w ramach zadania: Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia i podejmowania 

aktywności fizycznej wśród służb mundurowych 

w ramach Działania 1.2 Działania informacyjne i edukacyjne 

Celu Operacyjnego 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności 

fizycznej społeczeństwa 

 

ZADANIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT 

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na 

Opracowaniu i wydaniu materiałów edukacyjnych dotyczących prawidłowej diety dostosowanej do 

rodzaju aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem służby w jednostkach mundurowych.  

Materiały przeznaczone będą do użytkowania, i poszerzenia wiedzy oraz praktycznego wykorzystania 

przez funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych i administracji. 

Prawidłowe żywienie, w tym dostarczanie organizmowi odpowiedniej ilości i jakości produktów 

żywnościowych (zbilansowana dieta), a także systematyczność ich spożywania (regularność), wpływają 

na utrzymanie prawidłowej wagi ciała, a pośrednio na zachowanie dobrego stanu zdrowia oraz 

profilaktykę różnych chorób, od chorób układu pokarmowego po choroby układu krążenia. Daje 

energię do życia, rozwoju oraz optymalnego wysiłku, a także wpływa pozytywnie na kondycję 

psychiczną człowieka. 

Celem realizacji zadania jest dostarczenie informacji, wiedzy na temat potrzeb energetycznych 

organizmu w związku z różnymi rodzajami aktywności zawodowej (praca przy biurku, służba patrolowa, 

działania interwencyjne, zmianowy system pracy - w tym służba w godzinach nocnych), wskazanie 

przykładowych rodzajów diety z uwzględnieniem rodzaju wysiłku, rytmu dobowego, warunków 

atmosferycznych czy też pór roku.  
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Służba w jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej czy Służbie Ochrony 

Państwa, wiąże się z różnymi rodzajami aktywności (np. służba patrolowa, działania interwencyjne, 

praca w godzinach nocnych, praca biurowa). W związku z tym, trudnym jest zachowanie prawidłowej 

diety oraz optymalnego układu spożywania posiłków typu śniadanie-obiad-kolacja, kiedy np. najwyższy 

wydatek energetyczny ma miejsce w godzinach nocnych podczas służby, natomiast w ciągu dnia jest 

okres mniejszej aktywności lub gdy przez cały dzień nie ma czasu na posiłek. W związku z tym 

należałoby zaproponować skład i częstotliwość posiłków tak, aby rodzaj i pory posiłków dostarczały 

właściwych składników, w odpowiednich proporcjach, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. 

W ramach realizacji zadania oczekuje się: 

- opracowania merytorycznego materiałów edukacyjnych, w podziale przynajmniej na 2 grupy 

problemowe wynikające z rodzaju aktywności. W przygotowanych materiałach należy uwzględnić 

charakter wykonywanej służby, w tym służbę w nieregularnym systemie, pracę nocną oraz pracę  

o charakterze statycznym (przy biurku), 

- zaproponowania, w ramach przygotowanych materiałów, przynajmniej 2-3 różnych form materiałów 

edukacyjnych, do użytku indywidulanego oraz prezentacji szerszej grupie odbiorców, 

- opracowania graficznego materiałów edukacyjnych,  

- wydruku materiałów i dostarczenia ich do Zamawiającego (w miejsca wskazane przez 

Zamawiającego). 

 

W przypadku wyboru realizatora zadania, takie elementy oferty jak zakres merytoryczny materiałów 

oraz strona graficzna podlegały będą zatwierdzeniu przez Zamawiającego, na poszczególnych etapach 

realizacji umowy. 

Realizator zadania zostanie wybrany na okres do 30 listopada 2018r. 

Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie 

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r.  

o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 poz. 2237, z późn. zm.), to jest: 

podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami  

z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ww. ustawy, w tym organizacje pozarządowe  

i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), 
 

spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert. 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

Kryteria dostępu 

Kryteria dostępu dotyczą warunków, jakie powinna spełniać oferta oraz oferent, żeby móc ubiegać się 

o finansowanie zadania w konkursie. Spełnienie kryteriów jest konieczne do przyznania finansowania. 

Kryteria dostępu są oceniane na etapie oceny formalnej lub oceny merytorycznej. Ocena spełnienia 

kryterium polega na przypisaniu wynikowi weryfikacji wartości tak lub nie. 
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Spełnienie kryteriów dostępu będzie weryfikowane na podstawie treści oferty, dlatego też wszelkie 

informacje potwierdzające spełnienie kryteriów muszą być wprost zawarte w poszczególnych 

punktach oferty poprzez opisanie doświadczenia oferenta, jego potencjału, planowanych działań i ich 

kosztów, deklarowanych rezultatów.  

Lp. Nazwa kryterium dostępu Etap oceny (ocena 
formalna/ocena 
merytoryczna) 

1. Oferent wykaże, że posiada minimum 3 zrealizowane projekty, 
których specyfika polegała na opracowaniu i przygotowaniu 
materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki będącej 
przedmiotem konkursu. Efekty poprzednich projektów, w postaci 
przygotowanych materiałów, oferent dołączy do oferty.  

Ocena formalna 

2. Oferent wykaże, że posiada odpowiednie zasoby kadrowe do 
opracowania i przygotowania materiałów z zakresu zdrowego 
żywienia (w tym specjalistów posiadających wykształcenie m.in. z 
zakresu dietetyki, nauk o zdrowiu, grafików). 

Ocena formalna 

3. Oferent przedstawi zakres merytoryczny informacji, jaka będzie 
ujęta w przygotowanych materiałach, z uwzględnieniem grup 
odbiorców o różnym rodzaju aktywności.  

Ocena 
merytoryczna 

4. Oferent zagwarantuje, że posiada prawa autorskie do 
przygotowanych materiałów. 

Ocena formalna 

5.  Oferent przedstawi propozycje formy prezentacji materiałów 
edukacyjnych. 

Ocena 
merytoryczna 

6.  Oferent przedstawi informację, co do ilości przygotowanych 
materiałów w każdej z proponowanych form. 

Ocena formalna 

 

Pozostałe informacje o formalnych i merytorycznych kryteriach oceny zawarte są w części B ogłoszenia. 

 

Wraz z ofertą nie należy składać innych załączników niż wskazane w ogłoszeniu. 
 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA 

Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto 

tysięcy złotych). Oferent wskaże o jaką kwotę się ubiega, przy czym maksymalna kwota finansowania 

zadania nie może przekroczyć 100 000,00 zł. 

Środki finansowe pochodzić będą ze środków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej. 

Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, który przekazuje środki 

realizatorom zadań, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 

publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237, z późn. zm.). 

Nie wskazuje się maksymalnej wartości oferty, która może być złożona w konkursie z zastrzeżeniem, 

że musi mieścić się w kwocie przeznaczonej na konkurs. 
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TERMINY REALIZACJI ZADANIA 

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 30 listopada  2018 r. Oferta 

może przewidywać późniejszy termin rozpoczęcia oraz wcześniejszy termin zakończenia realizacji 

zadania. 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy 

złożyć w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do 30 kwietnia 2018 r. na adres: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Departament Zdrowia  

ul. Syreny 23 

01-150 Warszawa 

z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ, zadanie: Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego 

żywienia i podejmowania aktywności fizycznej wśród służb mundurowych, NPZ.CO1_1.2_6_2018(3). 

Oferty należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie Departamentu 

Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od poniedziałku do piątku w godzinach  

od 8.15 do 16.15. 

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji. Oferty, które wpłyną po terminie, będą odrzucane. 

 

 

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT 

Wyniki konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w terminie jednego miesiąca od 

końca terminu przewidzianego na złożenie ofert. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku 

konieczności oceny znacznej liczby ofert. 

Zakończenie konkursu ofert następuje w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wynikach 

konkursu, z zastrzeżeniem terminu na rozpatrzenie ewentualnych odwołań od wyników oceny. 

 

UWAGI 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert 

przed upływem terminu na złożenie ofert oraz prawo do wprowadzania zmian w Ogłoszeniu, w tym do 

przedłużenia terminu na złożenie ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych lub terminu 

rozstrzygnięcia konkursu, z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem oferentów, 

chyba że konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego.  

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zastrzega sobie także prawo do unieważnienia konkursu 

ofert bez podania przyczyn. W związku z powyższym zaleca się, aby podmioty aplikujące o środki w 
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ramach niniejszego konkursu na bieżąco zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

https://bip.mswia.gov.pl/ oraz stronie internetowej służby zdrowia MSWiA www.zoz.mswia.gov.pl.  

 

Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert udzielane będą telefonicznie pod numerami 

(22) 315 20 94, (22) 315 21 47 w godzinach pracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

lub na pisemną prośbę oferenta. Prośba, o której mowa powyżej, może zostać przesłana drogą 

elektroniczną na adres: dz@mswia.gov.pl bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu 

elektronicznego weryfikowanego przy pomocy certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 

2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). Odpowiedź na 

pytania udzielona zostanie w ww. formie. 

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji https://bip.mswia.gov.pl/  oraz stronie 

internetowej służby zdrowia MSWiA www.zoz.mswia.gov.pl. 

W ramach udzielanych wyjaśnień nie są prowadzone konsultacje dotyczące prawidłowości zapisów 

ofert, gdyż leży to w zakresie oceny formalnej i merytorycznej prowadzonej przez Komisję Konkursową. 

POZOSTAŁE INFORMACJE O KONKURSIE ZAWIERA CZĘŚĆ B OGŁOSZENIA – Pobierz CZĘŚĆ B 

ogłoszenia 

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

https://bip.mswia.gov.pl/
http://www.zoz.mswia.gov.pl/
https://bip.mswia.gov.pl/
http://www.zoz.mswia.gov.pl/

