
 

Warszawa, dnia 21 czerwca 2018 r. 

 

OGŁOSZENIE 
 

Dotyczące wyboru oferentów na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.:  

Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia i podejmowania aktywności 

fizycznej wśród służb mundurowych  

w zakresie Działania 1.2 Działania informacyjne i edukacyjne, Celu operacyjnego 1: Poprawa sposobu 

żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa,  

Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 

 
 

W związku z akceptacją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozstrzygnięcia Komisji 

Konkursowej, powołanej 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.), Komisja ogłasza wyniki konkursu w zakresie: 

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

społeczeństwa, Działania 1.2 Działania informacyjne i edukacyjne Zadania: 6. Promowanie inicjatyw 

dotyczących prawidłowego żywienia i podejmowania aktywności fizycznej wśród służb 

mundurowych NPZ.CO1_1.2_6_2018(1), którego przedmiotem była organizacja 4-dniowych 

warsztatów szkoleniowych dotyczących pozyskania wiedzy z zakresu zagrożeń wynikających  

z niewłaściwego odżywiania i braku aktywności fizycznej. 

 

Oferenci wybrani do realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego „Organizacja 4-dniowych 

warsztatów szkoleniowych dotyczących pozyskania wiedzy z zakresu zagrożeń wynikających  

z niewłaściwego odżywiania i braku aktywności fizycznej”: 

Nazwa oferenta Kwota 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w Jeleniej Górze 

349 940 zł 

SOL Sp. z o.o. spółka komandytowa 203 487 zł 

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych 139 475 zł 

 



Oferenci mogą wnieść do Komisji odwołanie w formie pisemnej, w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia 

wyników konkursu, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2018 r. do godz. 16:15, 

na adres: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Departament Zdrowia  

ul. Syreny 23 

01-150 Warszawa 

 

z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ, Odwołanie oferenta dotyczące konkursu na realizację zadania 

NPZ.CO1_1.2_6_2018(1),  

O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych.  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 315 20 94, (022) 315 21 47 


