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PODSTAWY PRAWNE
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz.U. z 2016 r., poz. 224),
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. 2013, poz. 885),
3. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).
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INFORMACJE OGÓLNE
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), zgodnie z Art. 6 ust. 3 pkt. 5
oraz pkt. 12 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz.U. z 2016 r., poz. 224) zaprasza do konkursu podmioty zajmujące się tematyką
badawczą i zainteresowane realizacją projektów badawczych w obszarze
przeciwdziałania narkomanii.
W 2016 r. można ubiegać się o zlecenie do realizacji projektu badawczego w zakresie
opracowania metodologii badania dotyczącego skuteczności terapii.
Realizacja projektu badawczego może zostać sfinansowana ze środków Krajowego
Biura w 2016 r. i 2017 r.
Koszt jednostkowy projektu badawczego zgłoszonego do konkursu nie może
przekroczyć kwoty 70 000 zł brutto.
Krajowe Biuro w 2016 r. przeznaczy w celu sfinansowania projektu badawczego
wybranego w drodze konkursu kwotę nie większą niż 30 000 zł brutto, natomiast
w 2017 r. – kwotę nie większą niż 40 000 zł brutto.
Powyższe zadanie będzie realizowane w formie dwóch odrębnych umów
cywilnoprawnych, odrębnie na każdy rok budżetowy. Krajowe Biuro zastrzega sobie
możliwość odstąpienia od zawarcia umowy na realizację ww. zadania w 2017 r.
w przypadku nadzwyczajnej zmiany sytuacji budżetowej.
Składana oferta powinna zawierać szczegółowy kosztorys proponowanych działań.
Krajowe Biuro zlecając do realizacji projekty badawcze nie finansuje zakupu sprzętu
i wyposażenia.
Dodatkowe koszty rzeczowe konieczne przy realizacji projektu badawczego nie mogą
wynosić więcej niż 10% wartości merytorycznej projektu. Planowane koszty rzeczowe
należy szczegółowo uzasadnić.
Termin składania ofert na konkurs upływa w dniu 8 sierpnia 2016 r.
Oferty powinny być dostarczone osobiście lub pocztą do dnia 8 sierpnia 2016 r.
do siedziby Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54,
02-776 Warszawa. Oferty, które wpłyną po ww. terminie, tj. po 8 sierpnia 2016 r.
nie będą brały udziału w konkursie, niezależnie od daty stempla pocztowego.
W celu wyeliminowania ewentualnych opóźnień związanych z przekazaniem przesyłek
drogą pocztową, Krajowe Biuro zwraca uwagę na możliwie wczesną wysyłkę wniosków
i sugeruje, by były to przesyłki priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Oferty konkursowe będą oceniane przez Zespół do spraw oceny projektów badawczych
powołany Zarządzeniem Dyrektora Krajowego Biura i działający na podstawie
Regulaminu.
Informacje na temat trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert zamieszczone są
na stronach 5-7 „Szczegółowych warunków konkursu badawczego” oraz
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w „Regulaminie postępowania Zespołu do spraw oceny projektów badawczych”.
Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone
na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w w w . k b p n . g o v . p l
oraz Centrum Informacji o Narkotykach
i Narkomanii KBPN www.cinn.gov.pl
do dnia 12 września 2016 r.

ZASADY POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO
I STOSOWANE KRYTERIA OCEN
1. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zleci do realizacji projekty badawcze
finansowane w formie zakupu usługi oferentom wyłonionym w wyniku postępowania
przeprowadzonego w okresie od 8 sierpnia 2016 r. do 12 września 2016 r.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest spełnienie przez Oferenta poniższych
wymogów:
• Podmiot oferujący realizację usługi składa ofertę – Wniosek wg wzoru oferty
realizacji zadania zleconego finansowanego w formie zakupu usług
(wzór oferty str. 8), do dnia 8 sierpnia 2016 r. pocztą lub bezpośrednio
w siedzibie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
• Oferta powinna być czytelnie wypełniona i kompletna – zawierać wniosek
i wymagane załączniki.
• Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione* do składania oświadczeń
woli w imieniu reprezentowanego podmiotu – zgodnie z zapisami Statutu
organizacji, zapisami Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru i/lub
innych dokumentów potwierdzających umocowanie reprezentujących ją osób
oraz opatrzona pieczęcią firmową organizacji.
Podpisy, parafki oraz poświadczenia (czytelny podpis) za zgodność z oryginałem
wraz z datą podpisu na drukach oferty, oświadczeniach i drukach urzędowych winny
być wystawione przez osobę (osoby) uprawnione. Parafka powinna zachodzić
na tekst – wskazany niebieski długopis.
• Ofertę wraz w wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie
lub paczce opatrzonej danymi:
Nazwa i adres Oferenta
„Konkurs Badawczy 2016”
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
ul. Dereniowa 52/54
02-776 Warszawa

*

- upoważnione statutowo do reprezentowania organizacji w kontaktach zewnętrznych
i posiadania zdolności do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu organizacji albo
upoważnione przez właściwy organ (w takich okolicznościach wymagane jest przedstawienie pisemnego
upoważnienia).
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3. Wszystkie oferty będą oceniane przez Zespół do spraw oceny projektów
badawczych powołany Zarządzeniem Dyrektora Krajowego Biura i działający
na podstawie Regulaminu.
4. Zespół podczas I etapu oceny dokona wyboru ofert uwzględniając:
• spełnienie wymogów formalno-prawnych przez Oferenta:
a) kompletność oferty, w tym dołączenie wszystkich wymaganych
załączników,
• możliwości realizacji projektu badawczego przez Oferenta:
a) zasoby materialne i kadrowe Oferenta zapewniające realizację projektu
badawczego,
b) doświadczenie w realizacji projektów podobnego typu,
c) wykonywanie zadań zleconych przez KBPN w ostatnich 3 latach
(jeśli takie miały miejsce),
• kalkulację kosztów realizacji projektu badawczego:
a) koszt realizacji projektu badawczego w odniesieniu do zakresu
rzeczowego projektu.
5. Zespół podczas II etapu oceny dokona wyboru ofert biorąc pod uwagę następujące
kryteria oceny jakości merytorycznej projektu:
a) cel badania,
b) istniejący stan wiedzy w zakresie tematu badań,
c) metodologia badań (metody i techniki badawcze),
d) opis i dobór próby badawczej (jeżeli badanie wymaga próby),
e) udokumentowany, wymierny efekt podjętego problemu,
f) opinie recenzentów projektu,
g) priorytet tematyki badawczej dla potrzeb Krajowego Biura.
6. Zespół może zwrócić się do Oferenta o uzupełnienie oferty lub złożenie wyjaśnień
w przypadkach określonych w paragrafie 12 i zgodnie z paragrafem 16 „Regulaminu
postępowania Zespołu do spraw oceny projektów badawczych”.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zespół braku kompletnego wniosku ofertowego
składającego się z części „A”, „B” i wymaganych załączników Zespół informuje o tym
Oferenta i wyznacza mu 7-dniowy termin do dokonania korekty w zakresie
wskazanym przez Zespół. W przypadku niedotrzymania przez Oferenta terminu
wyznaczonego przez Zespół do dokonania korekty uchybienia formalno-prawnego,
Zespół odrzuca ofertę.
8. Zespół może wnioskować o udzielenie przez Oferenta dodatkowych wyjaśnień
w zakresie wartości merytorycznej projektu. Oferent zobowiązany jest do udzielenia
wyjaśnień w terminie do 10 dni od dnia otrzymania wezwania do wyjaśnienia.
Niedotrzymanie terminu przez Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem oferty.
9. Wymiana informacji pomiędzy Oferentem a Zespołem odbywa się drogą
elektroniczną lub faksem za potwierdzeniem odbioru, z wyłączeniem dokumentów,
o których mowa w pkt. 4 lit. a, które muszą być złożone w formie pisemnej,
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przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Krajowego Biura,
niezależnie od daty stempla pocztowego.
10. Zespół realizując powyższe czynności prowadzi niezbędną dokumentację
konkursową określoną szczegółowo w § 17 „Regulaminu postępowania Zespołu
do spraw oceny projektów badawczych”.
11. Decyzję o przyjęciu projektów do finansowania podejmuje Dyrektor Krajowego
Biura po zapoznaniu się z właściwym wnioskiem Zespołu do spraw oceny projektów
badawczych.
12. Zlecenie zadania następuje na zasadzie wyboru oferty/ofert spełniających w jak
najszerszym stopniu stawiane wymogi, z uwzględnieniem przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych.
13. Informacja na temat rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Krajowego Biura www.kbpn.gov.pl oraz Centrum Informacji
o Narkotykach i Narkomanii www.cinn.gov.pl do dnia 12 września 2016 r.
14. W przypadku przyjęcia, odrzucenia lub oddalenia oferty każdy Oferent zostanie
powiadomiony pisemnie w terminie jak wyżej. Za skuteczną formę powiadomienia
uznaje się przesłanie pisma drogą elektroniczną lub faksem wraz z potwierdzeniem
wysłania.
15. 1. Oferent ma prawo w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu złożyć sprzeciw zawierający zarzuty
dotyczące czynności podjętych przez Zespół w toku postępowania konkursowego.
2. Rozstrzygnięcie w sprawie sprzeciwów podejmowane jest przez Dyrektora
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i jest ostateczne.
3. Oferent zostanie powiadomiony (drogą elektroniczną lub faksem) w terminie
do 7 dni kalendarzowych od upływu daty składania sprzeciwów o podjętej decyzji
co do wniesionego sprzeciwu.

7

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Pieczątka Oferenta

Miejscowość, data

Wzór
OFERTA
REALIZACJI ZADANIA ZLECONEGO
........................................................................................................................................
(nazwa zadania – projektu badawczego)
w okresie od ..................................................do .........................................................

finansowanego w formie zakupu usług

przez KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

w kwocie ...........................................................................
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CZĘŚĆ “A”
I.
Pełna nazwa Oferenta

II.
Siedziba

III.
Adres do korespondencji

IV.
Numer telefonu, fax, adres e-mail

V.
Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu wraz z dokumentami
upoważniającymi (zał. nr 3)

VI.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie gospodarki finansowej z upoważnieniem do zawierania umów
cywilno – prawnych

VII.
Nr konta bankowego wraz z potwierdzeniem braku zajęcia rachunku bankowego z tytułów egzekucyjnych
(zał. nr 6)

VIII.
Nr REGON (zał. nr 7)
Nr NIP (zał. nr 8)

IX.
Decyzja o wpisie do rejestru sądowego (zał. nr 3)

X.
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (zał. nr 5)

XI.
Aktualny statut (zał. nr 4) i zakres działalności statutowej

XII.
Oświadczenie o posiadaniu statusu czynnego podatnika VAT (zał. nr 10)
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CZĘŚĆ “B”
I.
Nazwa własna zadania (projektu badawczego)

II.
Opis proponowanych usług wraz z terminem realizacji badania (harmonogram prac):
a) opis celu badania – jaki problem Oferent podejmuje się rozwiązać, co jest jego istotą,
co uzasadnia podjęcie tego problemu w Polsce, jakie przesłanki skłaniają wnioskodawcę do podjęcia
proponowanego tematu?

b) opis istniejącego stanu wiedzy w zakresie tematu badań – jaki oryginalny wkład wniesie rozwiązanie
postawionego problemu do dorobku danej dyscypliny naukowej w Polsce i w świecie, czy w kraju
i w świecie jest to problem nowy czy kontynuowany i w jakim zakresie weryfikuje utarte poglądy
i dotychczasowy stan wiedzy?

c) metodologia badań (opis metody i technik badawczych) – co stanowi podstawę naukowego warsztatu
wnioskodawcy i jak zamierza rozwiązać postawiony problem, na czym będzie polegać analiza i
opracowanie wyników badań, jakie narzędzia zostaną wykorzystane w badaniach, np. czy
wnioskodawca ma do nich bezpośredni dostęp i umiejętność obsługi?

d) opis i dobór próby badawczej

e) efekt badania – co będzie wymiernym, udokumentowanym efektem podjętego problemu, zakładany
sposób przekazu i upowszechnienia wyników (publikacje naukowe oraz referaty na konferencjach w
kraju i za granicą, monografie naukowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, nowe patenty i „knowhow”, nowe metody i urządzenia badawcze.

f)

harmonogram prac

III.
Realizatorzy zadania (projektu badawczego)
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IV.
Projekty badawcze zrealizowane lub w trakcie realizacji oraz wykaz najważniejszych publikacji
realizatorów

V.
Przebieg dotychczasowej współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii

VI.
Szczegółowa kalkulacja kosztów realizacji zadania (projektu badawczego) – kosztorys
Rodzaj działania

Kalkulacja kosztów

*

Koszty ogółem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ogółem (netto)
VAT (23%)
Ogółem (brutto)
* W ramach realizacji zadania nie można dokonywać zakupu sprzętu ani wyposażenia. W przypadku projektu planowanego
do realizacji na dłużej niż rok, proszę rozpisać działania i kwoty na poszczególne lata.

VII.
Informacja o innych źródłach dofinansowania zadania (projektu badawczego)

VIII.
Całkowity koszt realizacji zadania (projektu badawczego) (w zł)

IX.
Koszt wnioskowany do sfinansowania przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (w zł)

X.
Udział środków własnych, w tym posiadana baza materialna, środki transportu

Pieczęć podmiotu

Podpis osoby/osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu
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Wykaz załączników:
1. oferta merytoryczna – szczegółowa informacja o celach, istniejącym stanie wiedzy
w zakresie tematu badań, metodach, grupach badawczych i wymiernym efekcie
realizacji projektu badawczego,
2. informacje o realizatorach projektu badawczego,
3. aktualny odpis z wpisu do KRS,
4. aktualny statut podmiotu,
5. wpis do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli dotyczy),
6. zaświadczenie z banku potwierdzającego brak zajęcia rachunku bankowego
z tytułów egzekucyjnych,
7. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (kopia),
8. decyzja o nadaniu numeru NIP (kopia),
9. rekomendacje (jeżeli dotyczy).
10. Oświadczenie o posiadaniu statusu czynnego podatnika VAT (jeżeli dotyczy).

Jedynie kompletne wnioski, zawierające wszystkie wymienione
powyżej dokumenty będą podlegały rozpatrywaniu w konkursie ofert.
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Załącznik nr 1
OFERTA MERYTORYCZNA – szczegółowa informacja o celach, istniejącym stanie
wiedzy w zakresie tematu badań, metodach, grupach badawczych i wymiernym
efekcie realizacji projektu badawczego
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Załącznik nr 2
INFORMACJE O REALIZATORACH PROJEKTU BADAWCZEGO
........................................................................................................................................................................
(nazwa własna zadania – projektu badawczego)

Imię nazwisko
L.p.

Stanowisko/
funkcja
w ramach
zadania (projektu
badawczego)

1.

Wykształcenie

wyższe
kierunek:
............................
............................
............................
średnie
zawodowe
podstawowe
w przypadku
kontynuowania
studiów proszę
podać
rok
i
kierunek studiów
............................
............................

Posiadane
kwalifikacje
i doświadczenie
przygotowujące do
realizacji zadania*
(projektu
badawczego)

Forma i wymiar
zatrudnienia w ramach
zadania (projektu
badawczego)

Etat
- liczba godzin w
miesiącu .............
Umowa-zlecenie
- liczba godzin w
miesiącu .............
Wolontariat
- liczba godzin w
miesiącu .............
Inna (podać jaka)
......................................
- liczba godzin w
miesiącu .............

* W przypadku oferty projektu badawczego należy wymienić posiadane kwalifikacje
i doświadczenie w pracy badawczej.
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