Biuro Dyrektora Generalnego

Warszawa, 10.07.2018 r.
Pytania zgłoszone w związku z ofertą konkursową na realizację zadania
publicznego w roku 2018 w zakresie upowszechniania i ochrony praw
konsumentów przez organizacje konsumenckie z 22.06.2018 r.

PYTANIE1:

Punkt 9 regulaminu zawiera podpunkty od 5 do 9 włącznie zapisy, które nie dotyczą
organizacji pozarządowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
Czy w związku z tym mamy przesłać oświadczenie, że jesteśmy organizacją pozarządową,
która nie prowadzi działalności gospodarczej w związku z tym nie posiada powyższych
dokumentów (podpkt 6-9)
PYTANIE 2:

Czy wniosek oraz wszystkie załączniki należy ponumerować każda stronę i zaparafować.
PYTANIE 3:

Czy we wniosku, w tabeli w pkt 5 wpisujemy " nie dotyczy" czy należy dać kreskę.
PYTANIE 4:

Czy w tabeli w kosztorysie miejsca niewypełniane kreskujemy czy zostawiamy puste pole.
PYTANIE 5:

Czy do wniosku dołączamy jako załączniki harmonogram i kosztorys.
PYTANIE 6:

Czy w harmonogramie kolumna 3 zostawiamy pustą czy kreskujemy.
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Ad. 1
Dotujący wymaga złożenia wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń, a w sytuacji, gdy
Oferent nie jest w stanie przedłożyć danego dokumentu, winien złożyć stosowne oświadczenie.
Ad. 2
Zgodnie z pkt 5.1.5 ogłoszenia poszczególne strony oferty winny być ponumerowane i zaparafowane.
Ad. 3, 4 i 6
Dotujący nie precyzuje sposobu uzupełniania pustych rubryk oferty. Oferta jednak winna być
sporządzona w taki sposób, aby jej treść była zrozumiała i jednoznaczna. Zasadne zatem jest
przygotowanie oferty tak aby Dotujący nie miał wątpliwości czy dana rubryka nie została omyłkowo
pominięta przez składającego ofertę.
Ad. 5
Ofertę należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z 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. z 2016
r. poz. 1300). Harmonogram oraz kalkulacja kosztów stanowią odpowiednio załączniki nr 1.1 oraz 1.2 do
ww. wzoru oferty.
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