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Gmina Boguchwała ogłasza otwańy konkurs ofeń na realizac1ę zadania pub|icznego
polegającego na organizacji opieki nad dzieómi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie
Gminy Boguchwała w miejscowości Racławówka

Zlecenie realizaqi zadania publicznego nastąpi W formie Wsparcia wraz z udzieleniem
dotacj i na dof i n a nsowa n i e r e alizacji zad ania.

Do postępowania w sprawie wyłonienia podmiotu mającego organizowaÓ i prowadzió
opiekę nad dziecmi W wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała mają
zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r' o działalności pożytku
pub|icznego i o wolontariacie (Dz. U ' z 2016 r ', poz' 1817 

' 
z póżn' zm.)'

Do składania ofeń zaprasza się podmioty okreś|one W ań' 8 ust' 1 pkt.2 i3 ustawy zdnia4
Iutego 2011 r. o opiece nad dzieómi w wieku do lat 3 (Dz' U. z2016 r'' poz. 157)'

l. Rodzaj zadania, wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w latach 2017 -20211

Na realizację zdania zostanie przeznaczona tytułem dofłnansowania, ustalona W Budżecie
Gminy Boguchwała dotacja celowa:

1' w 2017 roku - 7 8O0 zł.
2' w latach 2018 - 2021 - w wysokoŚci uchwalonej w budżetach Gminy

BoguchWała

Realizacja zadania odbywaó się będzie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 20.l .l r. o opiece
nad dziecmi w wieku do lat 3 (Dz' U. z 2016 r', poz. 157z póżn' zm') oraz rozporządzenia
Ministra Pracy i Po|ityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r' w sprawie wymagań lokalowych
i sanitarnych dotyczących żłobków i k|ubów dziecięcych (Dz. U' z2o14 r', poz.925)'

OPIS ZADANIA
Zadanie polega na.

7- udostępnieniu miejsc dla 26 dzieci w wieku do lat 3 nie pózniej niz od 28 grudnia
2017 r ' w nowopowstałym Żłobku w Racławówce oraz zapewnieniu im opieki
w dni robocze od poniedziałku do piątku' przez caly rok kalendarzowy- zgodnie
z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziecmi W Wieku do lat 3 (Dz. lJ' z2016
r., poz' 157) W wyposaŹonym budynku na|eŻącym do Gminy Boguchwała będącym
w trwałym zarządzie szkoły Podstawowej w Racławówce o powiezchni uzytkowej
nie mniejszej niŻ 17O m2, którego remont i wyposazenie jest współfinanśowane
w ramach Resońowego programu instytucji opieki nad dziecmi w wieku do tat
3 ,MALUCH plus - edycja 2017'.

2' zapewnieniu opieki W Warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
3. zagwarantowaniu Właściwej opieki pie|ęgnacyjnej i edukacyjnej przez prowadzenie

ząąć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
dziecka:

4. prowadzeniu zajęć opiekuńczo_wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających
rozwój psychomotoryczny dziecka, Wg programu zajęc odpowiednio opracowanego
dla róŻnych grup wiekowych;

5. współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka;
6. zapewnieniu bezpieczeństwa W czasie pzebywania W Żłobku oraz odpowiednich

warunków higieniczno-sanitarnych' zgodnych z obowiązującymi przepiSami,
7. zapewnianiu personelu o właściwych kwa|ifikac.Jach oraz określonej ilości godzin

zgodnie z ustawą o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3; Wymiar godzin opieki



określony zostanie w umowie zawartej pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi
dziecka i podmiotem sprawującym opiekę'

8. prowadzeniu rekrutacji z uwzg|ędnieniem m.in' pienłszeńStwa przyjęcia dzieci:. stale zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała
. kontynuu1ących opiekę Sprawowaną W formie żłobka. których oboje rodziców pracują lub uczą się w systemie dziennym. rodziców samotnie wychowujących

9. w przypadku pojawienia Się konkursóW umoż|iwiających ubieganie się
o dofinansowanie złobka zobowiązuje się podmiot do składania WnioskóW
w konkursie

Ponadto zadanie polega na:
1' zapewnieniu Wyżywienia dzieciom objętym opieką (odrębny koszt poza przedmiotem

konkursu),
2' zapewnieniu pielęgniarki lub połoŻnej
3' wyłoniony W drodze konkursu podmiot będzie partnerem Gminy Boguchwała

w realizacji zadanla polegającego na organizacji opieki dla 26 dzieci w wieku do lat 3
z uwzg|ędnieniem zapisów programów ',MALUCH 2015" i,,MALUCH plus - edycja
2017',

4' Gmina Boguchwała dla realizacji zadania publicznego okreś|onego W niniejszym
konkursie udostępni nieodpłatnie podmiotowi wyłonionemu W ramach konkursu loka|
w Racławówce o powierzchni nie mniejszej niż 170 m2 Wraz z Wyposażeniem na
podstawie umowy uzyczenia.
Koszty eksp|oatacyjne' koszty mediów' podatek od nieruchomośct oraz
partycypowanie W kosztach obsługi terenu przy Żłobku tj. koszenie' odśnieżanie itp'
ponoszone będą przez podmiot prowadzący co dokładnie zostanie doprecyzowane
w w/w umowie użyczenia.
Na podmiocie realizującym zadanie CiąŻyć będzie uzyskanie niezbędnych opinii'
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 25 marca 2011
r' w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów
dziecięcych (Dz' U' z2014 r' poz' 925) wymaganych do prowadzenia żłobka'

ll. Zasady przyznawania dotacji
'l. Gmina Boguchwała będzie współfinansowaó opiekę nad dzieómi w formie żłobka

w oparciu o uchwałę Nr )ullu258/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 31 maja
2012 ze zmianami. Niniejszy konkurs nie obejmu1e współfinansowania usługi
wyżywienia dzieci, która stanowi odrębny koszt, finansowany plzez rcdzicow
W formie odrębnej opłaty pobieranej przez podmiot prowadzący żłobek' Koszty
WyŻywienia oferent przedstawi w odrębnym załąCzniku.

2. Rozliczenie z podmiotem realizującym zadanie następować będzie zgodnie
z uchwałą Nr XXllu258/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 31 mĄa 2012 ze
zmianam i.

3. Podmiot, który otrzyma dotację na realizaqę zadania, jest zobowiązany zamieścic
W Sposób czyte|ny informację w wydawanych przez siebie w ramach zadania
pubIikacjach' materiałach informacyjnych' promocyjnych i reklamowych' poprzez
media' w tym na swojej stronie internetowej' jak róWnieŻ stosownie do charakteru
zadania, poprzez widoczną w miejscu jego rea|izaqi tablicę lub przez ustną
informację kierowaną do odbiorcóW, o fakcie dofinansowania rea|izacji zadania przez
Gminę Boguchwała w następującym bzmieniu: ',Prowadzenie Żłobka w Racławówce
jest współfinansowane ze środków Gminy Boguchwała'''

lll. Termin realizacji zadania
Zadanie rea|izowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 3'l sierpnia 2021 r'

lV. Warunki realizacji zadania.
Zadanie może realizowaó podmiot, który:

1' spełnia zapisy zgodnie z arl.26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziecmi
w wieku do lat 3 (Dz. U' z2016 r., poz' 157 z pożn. zm.)

2' prowadzi Żłobek' przedszko|e lub punkt przedszkolny



3. posiada kadrę, spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 4 lutego 2o1 .1r.

o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., poz. 157) oraz
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społeczne1 z dnia 25 marca 2011 r'
w sprawie zakresu programów szkoleń d|a opiekuna w złobku, klubie dziecięcym,
dziennego opiekuna oraz wolontariusza (Dz. U. Nr 69, poz. 368),

4' zapewnia realizację zadania zgodnie z oPlSEM ZADANlA.
5' podmiot' rea|izując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,

w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy - Prawo
zamówień pub|icznych, a także ustawy o finansach publicznych.

V. Termin iwarunki składania ofeń
1. ofeńy nalezy składaÓ W jednym egzemplazu wyłącznie na drukach' zgodnych

z rozporządzeniem Mlnistra Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie wzoru ofeńy i ramowego Wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 20.16 r. Nr
1300)' Formularz ofeńy Wraz z załącznikiem nr 1 (oświadczenie oferenta) dostępne są
na stronie internetowej www. boquchwala. ol. na stronie Biuletynu lnformacji publicznej
Gminy Boguchwała

2' ofeńy naleŻy składaó na Biurze obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwa|e
36-040 Boguchwała' u|' suszyckich 33, W niepzekracza|nym terminie do dnia {7
listopada 20'17 roku (decyduje data wpływu do kancelarii)'W przypadku przesłania
oferty pocztą decyduje data jej wpływu do Kance|arii ogólnej Urzędu l/iejskiego
w Boguchwale, a nie data stempla pocztowego.

3' ofeńa. która wpłvnie po ww. terminie nie bedzie obieta procedura konkursowa.
4' oferent moŻe złożyć W konkursie jedną ofeńę na organizację opieki w formie Żłobka'

W przypadku złożenia większej liczby ofeń przez jednego oferenta na to samo zadanie,
Wszystkie zostaną odzucone ze względów formalnych'

5. złoŻenie ofeńy nie jest równoznaczne z ]e] przyjęciem i wsparciem zadania
6. ofeńy wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi'
7. ofeńy na|eży składać w zamkniętej kopercie' w miejscu i czasie określonym

W ogłoszeniu. Kopeńa powinna byc opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu
oraz nazwy zadania wg wzoru: Konkurs ,,ORGANIZACJA OPIEKI SPRAWOWANEJ
W FoRMlE zŁoBKA W RAcŁAWoWcE'

Pouczenie.
1' Wszystkie strony ofeńy muszą byó ze sobą połączone (np' zszyte) i ponumerowane'
2' Wszystkie załączniki do ofeńy muszą byc ze sobą połączone (np' zszyte)

iponumerowane.
8' Przed złożeniem oferty pracowntcy Urzędu Miejskiego w Boguchwa|e mogą udzielac

stosownych wyjaśnień oraz odpowiadać na pytania oferenta dotyczące zadań
konkursowych oraz wymogów formalnych te|.(17) 87-55_255

Vl. Wymagana dokumentacja
Dokumentv podstawowe:

1. Prawidłowo Wypełniony formularz ofeńy podpisany pzez osoby upoważnione do
składania oświadczeń wo|i' zgodnie z Wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub
zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym Status prawny podmiotu iumocowanie
osób go reprezentujących.
Pouczenie
1 . Wszystkie pola ofeńy muszą zostaó czytelnie wypełnione.
2' W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy Wpisac,,nie dotyczy'''
3' W dokumencie nie wo|no dokonywaÓ skreśleń i poprawek, poza Wyraznie
wskazanymi rubrykami.
4' W przypadku opcji ',niepotzebne skreślić'', na|eży dokonać właściwego wyboru'
5' We wskazanych miejscach należy umieŚcić pieczęó podmiotu'

2' Dokumenty pośWiadczające status prawny oferenta t1. aktualny' wydany nie pózniej niż 3
miesiące od daty złoŻenia, Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego
właściwego rejestru, ewidencji' Wynikającego z prowadzonej działalności objętej
pzedmiotem konkursu wraz z oświadczeniem, że dane uwidocznione w dokumencie
pośWiadczającym status prawny nie uległy zmianie'



3' Pełnomocnictwa lub upoważnienia w przypadku składania ofeń przez osoby
upoważnione do reprezentowania podmiotu'

4. opis posiadanego doświadczenia
5. Projekt statutu złobka
6' KalkuIacja kosztów wyŻywienia
7. oświadczenie oferenta o nieza|eganiu z należnoŚciami finansowymi (Us' ZUS)' zgodnie

ze Wzorem załączn|ka nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Pouczenie:
oświadczenie uznaje się za poprawne pod względem formalnym, gdy zostaną
skreślone/usunięte wszystkie niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką oraz
zostaną podane Wszystkie Żądane informacje'

9' ośWiadczenia formalne, dotyczące:
1) potwierdzenia zakresu prowadzonej działa|ności zgodnej z ogłoszonym konkursem
na reaIizację zadania publicznego;
2) pobierania / nie pobierania opłat od rodziców/opiekunów prawnych dzieci;
3) Wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych
osobowych, a także Wprowadzanie ich do systemów informatycznych W zakresie
związanym z otwańym konkursem przez osoby których te dane dotyczą popŻez
złoŻenie stosownych oświadczeń zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z2016 r'poz922, z pożn ' zm.)''
4) zgodności informacji podanych w ofercie ze stanem prawnym ifaktycznym;

10'oświadczenie wynikające z zakresu reaIizowanego zadania ' dotyczące:
1) rea|izacji zadania zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu konkursowym;

11' lnne dokumenty wynika'iące ze składanej ofeńy'

Do ofeńy mogą być dołączone inne załączniki' W tym rekomendacje iopinie o oferencie
lub o realizowanych przez niego projektach.

Pouczenie:
1. ofeńę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do ofeńy muszą

podpisvwaó osobv uprawnione do reorezentowania daneqo podmiotu iskładania
oświadczeń woli w ieqo imieniu'

2. W przypadku Wystawienia przez .vołr ' osoby upowaŻnień do podpisywania
dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów)' upowaznienia muszą być
dołączone do ofeńy.

3. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi' podpis musi byĆ
złożony pełnym imieniem inazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej
fu n kcji.

4' W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi
być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.

5. Potwierdzenie za zgodnośó z oryginałem złoŻonyc^ kserokopii dokumentóW
następuje poprzez zlożenie na każdej stronie kserokopii potwierdzeń za
zgodnośc z oryginałem przez osoby uprawnione

złożenie ofeńv nie iest równoznaczne z zapewnieniem przvznania dotacii.

Dokumentv składane W przvpadku otrzvmania dotacii
oferent zobowiązany jest W terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji
o pŻyznaniu dotacji, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy'
w tym:

oświadczenie o przyjęciu bądz nie przyjęciu dotacji'
korektę ofeńy uwzg|ędniającej zaktua|izowany harmonogram i kosztorys realizacji
zadania' Korekta nie może dotyczyc udziału Własnego podmiotu W zakresie jego
zmniejszenia.
potwierdzenie aktualności danych oferenta, zawańych W ofercie, niezbędnych do
przygotowania umowy.



Vll. Termin i tryb wyboru ofeĄ
1. DecyĄę o wyborze ofeń podejmuje Burmistrz Boguchwały po zapoznaniu się z opinią

Komis1i konkursowe1 dotyczącą złoŻonych ofert W terminie do 60 dni od dnia
opubIikowania niniejszego ogłoszenia'

2' Komisja konkursowa zostanie powołana zarządzeniem Burmistrza, które to dookreśli
zasady jej pracy.

3' Złożone ofeńy podlegają ocenie formaInej i merytorycznej'
4. Ocena formalna.

Ocena formalna obejmuje:
1) złożenie ofeńy W Wyznaczonym terminie
2\ złożenie ofeńy W jednym egzemp|arzu na obowiązującym Wzorze' podpisanej przez

osoby upowaznione zgodnie z przedłożonymi dokumentami;
3) złożenie wymaganych pieczątek oferenta w miejscach wskazanych W ofercie;
4) wypełnienie właŚciwych miejsc, rubryk' tabe| W ofercie;
5) poprawnośc kalku|acji kosztów pod względem forma|nym;
6) kompletność dokumentów i oświadczeń , o których mowa W ogłoszeniu łącznie

z potwierdzeniem za zgodnośc z oryginałem na kopiach dokumentów.
5' ofeńy niekomp|etne, niepodpisane oraz niepotwierdzone za zgodnośÓ z oryginałem na

wymaganych dokumentach lub kopiach dokumentóW pzez osoby uprawnione do
reprezentacji, mogą zostaó warunkowo dopuszczone do konkursu po dostarczeniu |ub
uzupełnieniu W Wyznaczonym terminie' nie dłuższym niŻ 5 dni ' brakujących podpisóW
idokumentów.
W przypadku nie zastosowania się do Wezwania, oferty zostaną odzucone z przyczyn
formalnych.

6' ofeńy' które pzeszły pozytywnie ocenę formalną pod|egają ocenie merytorycznej'
7. Ocena merytoryczna

ocena merytoryczna ofeń:
Kryteria oceny (suma punktów przypadających na jedną osobę W komisji konkursowej
wynosi 100).

* W przypadku otrzymania W niniejszym kryterium ponizej 30 punktów ofeńa zostaje
odrzucona i nie podlega dalszej ocenie.
Punktacja liczona wg wzoru:
Liczba punktÓW = ( Cmin/Cof ) - 55pkt'
gdzie:
- Cmin - najniższa Cena spośrÓd wszystkich ofeft
- Cof- cena podana w ofercie badanej
ofeńy nie będą róWnież rozpatryWane, jeżeli uzyskają łącznie ocenę 50 i mniej punktów.

8. otwarcie kopeń z ofeńami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej złoŹonych ofeń,
zgodnie z wymaganiami podanymi w dziale Vl niniejszego ogłoszenia' nastąpi
w obecności co najmniej dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Boguchwale'

9. oferty' które nie spełnią wymogów formalnych oraz nie uzupełnione zgodnie z zapisem
w p.5 nie będą dalej rozpatryWane'

Lp. Nazwa kryterium Możliwa liczba punktów

1. Kosztorys oferty tj.: miesięczny koszt jednostkowy
opieki nad 1 dzieckiem

0-55 pkt.-

2. Doświadczenie podmiotu W reaIizacji zadania o
podobnym charakterze.
1-2 p|acówki - 15 pkt.
3-4 placówki - 25 pkt.
powyżej 4 -40pkt.

0-40 pkt.

3. Dodatkowy pakiet oferowanych usług(np. mozliwość
opieki w Sobotę, programy opieki nad dzieckiem,
dodatkowe usłuoi)

0-5 pkt.

RAZEM 0- 100 pkt.



11' oceny merytorycznej złożonych ofeń oraz kryteriów podanych W treści niniejszego
ogłoSzenia dokona Komisja Konkursowa.

12' Po analizie złożonych ofeń Komisja Konkursowa przedłoŻy rekomendacje co do Wyboru
ofert Burm istrzowi Boguchwały.

13' Rozstrzygnięcia konkursu ofeń dokona Burmistz Boguchwały W drodze zarządzenia'
14' Wyniki otwańego konkursu ofeń zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie

lnformacji Publicznej Gminy Boguchwała' na tab|icy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Boguchwale oraz na stronie internetowe.i. www.boouchwala.pl )

'15' od rozstrzygnięcia W sprawie wyboru ofeńy i udzieIeniu dotacji nie stosuje się trybu
odwoławczego.

16' Zarządzenie Burmistrza Boguchwały jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy
z podmiotem, którego ofeńa została Wybrana.

GMlNA BOGUCHWAŁA zAsTRzEGA SoBlE PRAWO Do:
'l . odwołania konkursu bez podania przyczyny '

2. Korekty ogłoszenia'
3. Wezwania oferenta w trybie pilnym do składania wyjaśnień i usunięcia braków formalnych,
z zastrzeżeniem, ze oferent musi Się zgłosic i usunąć braki W Wyznaczonym terminie'
4. Negocjowania z oferentami Warunków i kosztów rea|izacji zadania oraz terminu rea|izacji
i zakresu rzeczowego zadania.

lX. lnformacja o zrealizowanych przez Gminę Boguchwała w roku ogłoszenia otwartego
konkursu ofeń iw roku poprzednim zadaniach pub|icznych tego samego rodzaju
i związanych z nimi kosztami:

ReaIizacja zadania publicznego polegającego na organizacji opieki nad dzieÓmi w wieku
do lat 3 w złobku na terenie gminy Boguchwała została powierzona podmiotowi
wyłonionemu w ramach otwartych konkursÓW ofeń W 2012 roku zarządzeniern
Burmistrza Boguchwały Nr 84l2o12 oraz 14112015 z 24 '07 '2015 r '

Wartość dotacji w 2014 roku wyniosła 143/00 zł.
Wańość dotacji w 2015 roku wyniosła 47 .7oo zł.
WańośĆ dotacji w 2016 roku wyniosła 223.5oo zł.

Formularz ofeńy wraz z wzorem załącznika nr 1 (oświadczenie oferenta) Wymienionym
w ogłoszeniu dostępne są na stronie internetowej www.boquchwala.p|
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