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Ogłoszenie o konkursie ofert
na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego
nr ogłoszenia: 
CZĘŚĆ A

Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 
11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003), zwanej dalej „ustawą”, 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:

Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej
w ramach Działania  
2.4. Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacja działań w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań badawczych, profilaktycznych i przyczyniających się w inny sposób do realizacji zadania.
Celu Operacyjnego 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który podejmie się wykonania zadań opisanych w pkt 1 i w pkt 2 ogłoszenia.

1.  ZADANIE PIERWSZE:
	Zadanie ukierunkowane będzie na wspieranie działań wychowawczych, profilaktycznych i interwencyjnych w szkole lub placówce oświatowej - szczególnie w sytuacjach trudnych, wynikających z doświadczania przez uczniów kryzysów (m.in. rozwojowych, egzystencjalnych, sytuacyjnych, środowiskowych) – redukujących zagrożenia i zmniejszających incydenty zaburzeń zdrowia psychicznego.
	Zadanie polegać będzie na opracowaniu programu szkolenia, którego zakres obejmie zagadnienia ochrony zdrowia psychicznego uczniów, ich rodziców i nauczycieli.  Przygotowany program stanowić będzie merytoryczną bazę do prowadzenia szkoleń skierowanych do przedstawicieli publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli; publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkołach (I etap).

Przeszkoleni uczestnicy z I etapu, w dalszej kolejności podejmą kaskadowo szkolenie rad pedagogicznych (co najmniej 2), nauczycieli szkół i placówek systemu oświaty oraz rodziców (II etap).
	Przygotowanie programu szkolenia zostanie poprzedzone ogólnopolskim, dwuetapowym badaniem potrzeb edukacyjnych skierowanym do dyrektorów szkół, nauczycieli, psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkole, uczniów i wychowanków, rodziców z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczniów.
	Program szkolenia powinien uwzględniać aktualną wiedzę naukową i praktyczną z zakresu psychologii, w szczególności psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz interwencji kryzysowej. Wymagane jest, aby program szkolenia powstał we współpracy ze specjalistami z zakresu psychiatrii, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii. W ramach programu zostaną  przygotowane m.in. arkusze obserwacji ucznia oparte na modelu biopsychospołecznym oraz bezpłatne materiały edukacyjno-informacyjne dedykowane dla uczestników szkoleń:  przedstawicieli publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli; publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkołach.
	Wszystkie powstałe do prezentowania na stronach internetowych materiały edukacyjno-informacyjne powinny zostać przystosowane do standardu WCAG 2.0, zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 113).
	Przy ocenie ofert, złożonych w ramach zadania pierwszego, dodatkowym atutem będą projekty oferentów, którzy  zobowiążą się do:

	przeprowadzenia jakościową metodą badawczą tzw. studium przypadku, co najmniej 
10 studiów przypadków,

zawarcia porozumień z odbiorcami szkoleń z II etapu, które umożliwi bezpłatne przeszkolenie więcej niż 5 rad pedagogicznych,
	uwzględnienia wśród odbiorców szkoleń:
	realizatorów programu „Nastolatek” stanowiącego część programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,

nauczycieli ze szkół i placówek, które przystąpiły do zadania publicznego pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła – ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą".	

2.  ZADANIE DRUGIE:
	Zadanie polegać będzie na dokonaniu wyboru, zgodnie z zasadami konkurencyjności, określonymi w części B ogłoszenia, niezależnego podmiotu, który przeprowadzi ewaluację realizacji zadania pierwszego opisanego w pkt 1 ogłoszenia konkursu oraz wesprze go w osiągnięciu zakładanych efektów. 
	Celem ewaluacji będzie monitorowanie, ocena procesu wdrażania projektu i jego efektywność w odniesieniu do celu zadania, z uwzględnieniem m.in. następujących kryteriów ewaluacji:

	trafność – stopień dopasowania treści szkolenia oraz kanałów komunikowania do potrzeb grup docelowych, 

skuteczność – stopień realizacji celów i osiągnięcia wskaźników określonych dla przedsięwzięcia,
efektywność – stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych efektów działań 
w praktyce.
	Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione w raporcie, który musi zawierać systemowe wnioski i rekomendacje m.in. do:

	trafności rozpoznania potrzeb edukacyjnych odbiorców szkoleń,

adekwatności przygotowanego programu szkolenia z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczniów i wychowanków skierowanego do przedstawicieli: placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkole lub placówce, w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb,
	rzetelności i przydatności opracowanych szkoleniowych materiałów informacyjno-edukacyjnych, arkuszy obserwacji ucznia i wychowanka opartych na modelu biopsychospołecznym, w odniesieniu do ich użytkowników,
	efektywności prowadzenia szkoleń kaskadowych dla przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkole lub placówce, a następnie dla nauczycieli, rodziców, uczniów/wychowanków itp.
	monitorowania efektów prowadzonych szkoleń w odniesieniu do wyników badań przed szkoleniem i po szkoleniu.
Realizacja zadania pierwszego i zadania drugiego przyczyni się do stworzenia skutecznego i systemowego wspierania szkół i placówek oświatowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego uczniów i ich rodziców. Wpłynie także na podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej szkół oraz placówek oświatowych w zakresie prawidłowego reagowania w sytuacjach trudnych wynikających z doświadczania przez uczniów kryzysów, co redukować będzie poziom potencjalnych zagrożeń i zmniejszy incydenty zaburzeń zdrowia psychicznego uczniów lub wychowanków.
W realizacji zadania przyjęto  40 - procentowy wzrost kompetencji wychowawczych, profilaktycznych, interwencyjnych z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczniów i wychowanków dla dyrektorów szkół, nauczycieli, psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkole lub placówce oraz rodziców i opiekunów.

Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie
Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest:
podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami 
z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 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 2016 r. poz. 1817),
spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

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



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. Dla uniknięcia wątpliwości w toku oceny formalnej i merytorycznej oferent ma obowiązek w treści oferty (w tabeli o nazwie: Informacje potwierdzające spełnienie kryteriów dostępu formalnych i merytorycznych określonych w cz. A ogłoszenia o konkursie ofert) zawrzeć niezbędne dane, dowodzące odrębnie spełnienia każdego z kryterium dostępu.

Lp.

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

ZADANIE PIERWSZE

1.
Zadanie obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę.
Ocena formalna
  
2.
Oferent oświadczy że posiada, co najmniej 3-letnie doświadczenie (w latach 2012-2016) w realizacji zadań w obszarze ochrony zdrowia oraz posiada w zasobach kadrowych co najmniej 2  osoby, które posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia  szkoleń dla kadry pedagogicznej  szkół i placówek systemu oświaty (zapisy w ofercie).

Ocena formalna
  
3.
Oferent zagwarantuje przygotowanie programu szkolenia we współpracy z każdym ze specjalistów z zakresu:
1)psychiatrii, 
2) psychologii,
3) pedagogiki, 
4)resocjalizacji, 
5) socjologii 
- w tym  co najmniej jedna osoba musi posiadać stopień naukowy doktora oraz przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym w dziedzinie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu, związanych z celem programu. 
Oferent wykaże planowane zadania ww. specjalistów w ofercie, w części 3. Informacja o zasobach kadrowych oferenta przewidywanych do wykorzystania przy realizacji zadania, kompetencjach i zakresie obowiązków kluczowych osób biorących udział w realizacji zadania.


Ocena formalna
  

4.
Oferent zobowiąże się do zawarcia porozumień z odbiorcami szkoleń z II etapu, które umożliwi bezpłatne przeszkolenie co najmniej 2 rad pedagogicznych.

Ocena formalna

5.
Oferent zobowiąże się do współpracy ze wskazanym przez Ministerstwo Zdrowia  podmiotem prowadzącym niezależne badanie ewaluacyjne i przekazywania niezbędnych danych i informacji dotyczących procesu wdrażania projektu.

Ocena formalna

6.
Oferent zobowiąże się do przeprowadzenia badania potrzeb edukacyjnych z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczniów i wychowanków, które  przeprowadzi wśród: dyrektorów szkół, nauczycieli, psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkole, uczniów i wychowanków, rodziców, opiekunów, które spełni następujące warunki:
6.1. Próba badawcza, wśród której zostaną rozpoznane potrzeby edukacyjne, wynosi  minimalnie 2000 osób, w tym:
	minimalna grupa nauczycieli: 800 osób,

minimalna grupa psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkole: 600 osób,
minimalna grupa badanych uczniów, wychowanków i rodziców: 600 osób, w równych proporcjach.	
6.2. Oferent zbuduje ankiety do badania potrzeb edukacyjnych odbiorców szkoleń, które odbywać się będzie w kilku etapach:
	wywiady bezpośrednie, przeprowadzone w pięciu niesąsiadujących ze sobą województwach, w ten sposób, że w każdym województwie, w odniesieniu do sieci szkół, wyłonionych zostanie minimum po jednej szkole podstawowej, oraz liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia. 
	wywiady bezpośrednie zostaną przeprowadzone z:

	dyrektorem szkoły lub placówki,

pedagogiem lub psychologiem (jeżeli jest psycholog lub pedagog zatrudniony w szkole),
pięcioma uczniami i pięcioma rodzicami,
	co najmniej jedna trzecia szkół objętych badaniem musi znajdować  się na terenie wiejskim lub w małych miejscowościach do 5 tys. mieszkańców – w każdym z wybranych województw

6.3. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów zostaną określone obszary tematycznych działań i sformułowane pytania do pierwszej wersji ankiety. Ankieta powinna uwzględniać pytania otwarte, które pozwolą na szerszą wypowiedź badanych i zebranie opinii w danej sprawie.
6.4. Zostanie przeprowadzone badanie pilotażowe na grupie osób, z którymi zostały przeprowadzone bezpośrednie wywiady pierwszą wersją ankiety.
6.5. Zostanie przygotowana druga wersja ankiety, po dokonaniu  modyfikacji obszarów i pytań uwzględniających wszystkie uwagi i opinie badanych uzyskane w badaniu pilotażowym.
6.6. Zostanie przeprowadzone badanie potrzeb edukacyjnych z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczniów i wychowanków  - drugą wersją ankiety - wśród dyrektorów szkół, nauczycieli, psychologów i pedagogów zatrudnionych  w szkole, uczniów i wychowanków, rodziców, opiekunów.
6.7. Zostaną opracowane wyniki  badania ankietowego, sformułowane wnioski  i rekomendacje do programu szkolenia.
6.8. Finansowanie etapu projektu w pkt. 6  nie przekroczy 15% kwoty dotacji przeznaczonej na działania merytoryczne na zadanie pierwsze.








Ocena merytoryczna



7.
Oferent zobowiąże się do przygotowania bezpłatnego pakietu dla uczestników szkoleń, który obejmować będzie zakres powstałych produktów (utworów):
7.1. Program szkolenia z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczniów i wychowanków skierowany do przedstawicieli: placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkole lub placówce.
7.2. Arkusze obserwacji ucznia/wychowanka oparte na modelu biopsychospołecznym, jako narzędzia wspierające proces monitorowania prawidłowego rozwoju ucznia/wychowanka oraz rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych zachowań ryzykownych i problemowych ucznia/wychowanka.
7.3.Bezpłatne materiały informacyjno-edukacyjne w wersji elektronicznej lub papierowej dla uczestników szkoleń.
7.4. Materiały informacyjno-edukacyjne prezentowane na stronach internetowych lub przekazane w wersji elektronicznej powinny zostać przystosowane do standardu WCAG 2.0. 
7.5. Finansowanie etapu projektu w pkt. 7  nie przekroczy 15% kwoty dotacji przeznaczonej na działania merytoryczne na zadanie pierwsze.






Ocena merytoryczna

8.
Oferent zobowiąże się do przeprowadzenia szkolenia przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkole lub placówce, które spełniać będzie następujące założenia:
8.1. Oferent przedstawi opis sposobu i kryteria rekrutacji do szkoleń przedstawicieli:
	placówek doskonalenia nauczycieli 
– 2200 osób, 415 placówek,
	poradni psychologiczno – pedagogicznych  – 8715 osób (1075 poradni, w tym 586 publicznych i 489 niepublicznych),

oraz 
	psychologów zatrudnionych w szkole – 5672 osób,

pedagogów zatrudnionych w szkole – 17 606 osób.
8.2. Oferent w doborze uczestników szkoleń uwzględni brzegowe wartości dotyczące liczby osób i kosztów:
	maksymalna liczba odbiorców szkolenia – 3000 osób, dobranych proporcjonalnie z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkołach,

maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej  
–  20 osób, 
	minimalna liczba osób w grupie warsztatowej 
–  16 osób,
	maksymalna liczba przeszkolonych grup warsztatowych –  187 grup,
	minimalna liczba przeszkolonych grup warsztatowych – 150 grup,
	minimalny czas realizacji pracy grupy warsztatowej 
– 16 godz.,
	koszt wyszkolenia 1 osoby – nie może przekroczyć kwoty: 300,00 zł Do kosztów szkolenia nie wlicza się kosztów zadania 7.
8.3. Oferent przedstawi  zakres i metody monitorowania efektów prowadzonych szkoleń w dwóch etapach: badanie przed szkoleniem i po szkoleniu.







Ocena merytoryczna

ZADANIE DRUGIE

1. 
Oferent oświadczy, że wyłoni, zgodnie z zasadami konkurencyjności, zawartymi w części B ogłoszenia,  niezależny podmiot, który przeprowadzi ewaluację realizacji zadania pierwszego oraz wesprze go w osiągnięciu zakładanych efektów.

Ocena formalna
2.
Oferent zagwarantuje, że niezależny podmiot, który przeprowadzi ewaluację realizacji zadania pierwszego, będzie posiadał, co najmniej 3-letnie  doświadczenie w realizacji (w latach 2012-2016)   zadań w obszarze ewaluacji.
Ocena formalna
3.

Oferent przedstawi opis sposobu współpracy z niezależnym podmiotem dokonującym ewaluacji zadania pierwszego, który zapewni uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji i danych do prowadzenia ewaluacji procesu i efektów realizacji zadania.
Ocena formalna



4.

Oferent zagwarantuje, że niezależny podmiot, przeprowadzający ewaluację przedstawi raport ewaluacyjny  uwzględniający m.in.:
	trafność rozpoznania potrzeb edukacyjnych odbiorców szkoleń,

adekwatność przygotowanego programu szkolenia z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczniów i wychowanków skierowanego do przedstawicieli: placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkole lub placówce, w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb,
przydatność opracowanych szkoleniowych materiałów informacyjno-edukacyjnych, arkuszy obserwacji ucznia i wychowanka opartych na modelu biopsychospołecznym, w odniesieniu do ich użytkowników,
efektywność prowadzenia szkoleń kaskadowych dla przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkole lub placówce, a następnie dla nauczycieli, rodziców, uczniów/wychowanków itp.,
ocenę monitorowania  efektów prowadzonych szkoleń w odniesieniu do wyników badań  przed szkoleniem i po szkoleniu.






Ocena merytoryczna


USTALENIA/WARUNKI DODATKOWE DOTYCZĄCE DWÓCH ZADAŃ
1.
Oferent zobowiąże się, że wytworzone produkty (utwory), w tym materiały informacyjno-edukacyjne, opracowane w wersji papierowej lub  elektronicznej  zostaną przekazane do Ministerstwa Zdrowa. 

Ocena formalna
Dotyczy zadania nr 1 i nr 2
2.
Oferent zobowiąże się, że materiały przeznaczone do prezentowania na stronach internetowych zostaną przystosowane do standardu WCAG 2.0, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 113).


Ocena formalna
Dotyczy zadania nr 1 i nr 2
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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 w 2017 r. dotację celową w kwocie: 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
Na realizację zadania pierwszego  zostanie przeznaczona kwota w wysokości 1 350 000 zł, co stanowi 90% pełnej kwoty dotacji na zadanie publiczne. 
Na realizację zadania drugiego zostanie przeznaczona kwota w wysokości 150 000 zł, co stanowi 10% pełnej kwoty dotacji na zadanie publiczne.
Oferent wskaże o jaką kwotę dotacji celowej się ubiega, przy czym maksymalna kwota finansowania ze środków dotacji na realizację:
- zadania pierwszego nie może przekroczyć 1 350 000 zł (słownie: jeden milion złotych trzysta pięćdziesiąt tysięcy);
- zadania drugiego nie może przekroczyć 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy). 
Oferent może złożyć ofertę tylko na jedno zadanie w ramach konkursu.
Środki finansowe pochodzić będą ze środków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw zdrowia, który przekazuje środki realizatorom zadań, na zasadach określonych w art. 9 ust. 4 ustawy, tj. w formie dotacji celowej z budżetu państwa.
Maksymalny dopuszczalny poziom finansowania zadania ze środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację NPZ wynosi 100%. 
Umowy na realizację zadania będą zawierane po uruchomieniu środków ujętych w rezerwie celowej na realizację rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
Terminy realizacji zadania
Zadanie należy zrealizować nie później niż od dnia 1 sierpnia  2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
Miejsce i termin składania ofert
Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w formie papierowej w terminie od dnia 26 maja 2017 r. do dnia  19 czerwca 2017 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Zdrowia Publicznego
ul. Miodowa 15
00‐952 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: 
Konkurs NPZ w roku 2017, zadanie: Wspomaganie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej, 

Oferty należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie Ministerstwa Zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.
O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Ministerstwa Zdrowia. 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.
Oferent jest zobowiązany do bieżącego zapoznawania się z informacjami na temat wyników konkursu, zamieszczanymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl i na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Zakończenie konkursu ofert następuje w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wynikach konkursu, z zastrzeżeniem terminu na rozpatrzenie ewentualnych odwołań od wyników oceny.
Uwagi
Minister Zdrowia 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 Zdrowia zastrzega sobie także prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn. 
W związku z powyższym zaleca się, aby podmioty aplikujące o środki w ramach niniejszego konkursu na bieżąco zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl i na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
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Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert udzielane będą telefonicznie pod numerem (22) 53 00 103 w godzinach pracy Ministerstwa Zdrowia lub na pisemną prośbę oferenta. Prośba, o której mowa powyżej, może zostać przesłana drogą elektroniczną na adres: npz3@mz.gov.pl bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.). Odpowiedź na pytania udzielona zostanie w ww. formie.
Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej www.mz.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



