
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji 

pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów” 

 

W dniu 30 kwietnia 2018 r. Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji, zwany dalej „Pełnomocnikiem”, 

działając na podstawie art. 20e ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 

609) ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: 

„Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów”. 

Ogłoszenie o konkursie zostało w dniu 30 kwietnia 2018 r. zamieszczone na stronie internetowej 

MSWiA w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-

ofert/25571,Ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-z-zakresu-repatriacj.html 

W dniu 09 maja 2018 r. ogłoszenie zostało również opublikowane w prasie o zasięgu ogólnopolskim - 

Dzienniku Gazeta Prawna. 

W ogłoszeniu wskazano, że zadanie „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów”, 

zwanego dalej „ośrodkiem” jest realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

repatriacji oraz aktów wykonawczych, w szczególności rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia 

ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów (Dz. U. z 2017 r. poz. 956). 

W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, to jest do dnia 21 maja 2018 r. do godz. 11.00, do MSWiA 

wpłynęła jedna oferta – złożona przez Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego 

„EDU-XXI” z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul. 20 Października 16. 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez Komisję Konkursową, powołaną Decyzją Pełnomocnika 

Rządu do Spraw Repatriacji z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 

Spraw Wyboru Podmiotu Prowadzącego Ośrodek Adaptacyjny dla Repatriantów. 

Komisja dokonała analizy oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym. Członkowie Komisji 

stwierdzili, ze oferta spełnia wymogi zawarte w ogłoszeniu konkursowym i postanowili 

rekomendować Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Repatriacji dokonanie ostatecznego wyboru oferty 

złożonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego „EDU-XXI” z siedzibą w 

Środzie Wielkopolskiej przy ul. 20 Października 16.  

W dniu 23 maja 2018 r. Dyrektor Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji p. Marek Zieliński, 

działając z upoważnienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji, zatwierdził wyniki postępowania 

i dokonał wyboru oferenta. 

 


