
Warszawa, dnia 25 września 2018 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 3 oferty. 1 oferta spełniła wymogi formalne ogłoszenia 
o konkursie ofert. 

 
Lista ofert niespełniających wymagań formalnych: 

Złożonych w związku z ogłoszeniem NPZ.CO1_1.2_6_2018(1) na realizację zadania z zakresu zdrowia 
publicznego dotyczącego organizacji 4-dniowych warsztatów szkoleniowych dotyczących pozyskania 
wiedzy z zakresu zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania i braku aktywności fizycznej 
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 

Towarzystwo 

Psychodietetyki 

1. Ofertę należy uzupełnić o opis kryterium dostępu podlegające ocenie 
formalnej, wskazany w części A ogłoszenia o konkursie ofert, w 
punkcie 1). tj. wskazanie, że oferent posiada minimum 3 letnie 
doświadczenie w realizacji działań edukacyjnych dotyczących 
programów zdrowotnych i profilaktyki chorób, w tym z zakresu 
edukacji dotyczącej zdrowego żywienia i promowania aktywności 
fizycznej. Opis zrealizowanych przez oferenta projektów, zgodnie ze 
wskazaniami zawartymi w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o konkursie 
ofert, powinien zawierać informację dotyczącą m.in. ich wartości, 
okresu i zagadnień będących tematem realizacji oraz źródła 
finansowania. Informację należy uzupełnić o realizowane projekty 
dotyczące działań dotyczących promowania aktywności fizycznej. 
Należy wykazać tylko projekty realizowane przez oferenta. 

2. Ofertę należy uzupełnić o opis kryterium dostępu podlegające ocenie 
formalnej, wskazany w części A ogłoszenia o konkursie ofert, w 
punkcie 2). tj. wskazanie że oferent dysponuje odpowiednią bazą do 
zorganizowania 4-dniowych warsztatów szkoleniowych dla 
wskazanej liczby osób. W ofercie należy wskazać miejsce realizacji 
warsztatów oraz warunki w jakich będą one realizowane.  

3. Ofertę należy uzupełnić o opis kryterium dostępu, podlegające 
ocenie formalnej, wskazany w części A ogłoszenia o konkursie ofert, 



w punkcie 3). tj. wskazanie, że oferent dysponuje odpowiednią bazą 
pozwalającą w ramach 4-dniowych warsztatów szkoleniowych 
poznać praktyczne sposoby dbania o utrzymanie dobrej kondycji 
fizycznej oraz przeprowadzenia warsztatów przygotowywania 
zdrowych posiłków. Przedstawiony w ofercie opis warunków jest 
bardzo ogólnikowy. Wskazuje wyłącznie nazwy instytucji. Ponadto, 
w sytuacji kiedy miejsca realizacji zadań (wykłady, warsztaty 
żywieniowe, warsztaty sprawności fizycznej) znajdują się w różnych 
lokalizacjach należy opisać, w jaki sposób oferent planuje 
zorganizować przemieszczanie się uczestników warsztatów z jednej 
lokalizacji do drugiej. 

Szpital Specjalistyczny 

Pro-Familia Sp. z o.o. 

Sp. k. 

1. Do oferty nie dołączono załączników wskazanych w załączniku nr 1 
do Ogłoszenia o konkursie ofert w punktach 2, 3, 5 i 6. 

2. Ofertę należy uzupełnić o opis kryterium dostępu, podlegające 
ocenie formalnej, wskazany w części A ogłoszenia o konkursie ofert, 
w punkcie 1). tj. wskazanie, że oferent posiada minimum 3 letnie 
doświadczenie w realizacji działań edukacyjnych dotyczących 
programów zdrowotnych i profilaktyki chorób, w tym z zakresu 
edukacji dotyczącej zdrowego żywienia i promowania aktywności 
fizycznej. Opisane zrealizowane projekty, zgodnie z opisem zawartym 
w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o konkursie ofert, powinny zawierać 
informację dotyczącą m.in. wartości projektu, okresu i zagadnień 
będących tematem realizacji oraz źródła finansowania. Należy 
wykazać (opisać w ofercie) tylko projekty zbieżne tematycznie z 
zakresem zadania będącego przedmiotem konkursu oraz zgodnie ze 
wskazanymi  wymogami. 

3. Ofertę należy uzupełnić o opis kryterium dostępu, podlegające 
ocenie formalnej, wskazany w części A ogłoszenia o konkursie ofert, 
w punkcie 2). tj. wskazanie, że oferent dysponuje odpowiednią bazą 
do zorganizowania 4-dniowych warsztatów szkoleniowych dla 
wskazanej liczby osób. W zawartej informacji nie wskazano m.in. 
miejsca i warunków zakwaterowania uczestników warsztatów. 

4. Ofertę należy uzupełnić o opis kryterium dostępu, podlegające 
ocenie formalnej, wskazany w części A ogłoszenia o konkursie ofert, 
w punkcie 3). tj. wskazanie, że oferent dysponuje odpowiednią bazą 
pozwalającą w ramach 4-dniowych warsztatów szkoleniowych 
poznać praktyczne sposoby dbania o utrzymanie dobrej kondycji 
fizycznej oraz przeprowadzenia warsztatów przygotowywania 
zdrowych posiłków. Przedstawiony w ofercie opis warunków jest 
bardzo ogólnikowy. Wskazuje wyłącznie nazwy instytucji bez 
określenia warunków, które zagwarantują realizację programu. 
Ponadto, w sytuacji kiedy miejsca realizacji zadań (wykłady, warsztaty 
żywieniowe, warsztaty sprawności fizycznej) znajdują się w różnych 
lokalizacjach należy opisać, w jaki sposób oferent planuje 
zorganizować przemieszczanie się uczestników warsztatów z jednej 
lokalizacji do drugiej. 

 

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 28 września 
2018 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.CO1_1.2_6_2018(1), 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. 
 


