ZARZĄDZENIE NR 0050/184/2018
WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
Z DNIA 12 grudnia 2018 roku

w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Goczałkowice-Zdrój w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U z 2018r., poz. 603 z późn. zm.), w związku z ustawą
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2018r., poz. 450 z późn. zm.)
zarządzam:
§1
1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy GoczałkowiceZdrój w 2019 roku, w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Ogłoszenie zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu
Gminy, a także na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Goczałkowicach-Zdroju.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzyć inspektorowi ds. obsługi w zakresie płac.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 0050/184/2018
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 12 grudnia 2018r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019r.,
w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka
Konkurs ogłasza się na podstawie art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U z 2018r., poz. 603 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 450
z późn. zm.)
I. Rodzaj zadania
Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka.
W ramach zlecenia w/wym. zadania gmina udzieli dofinansowania dla żłobków
niepublicznych z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, w zakresie opieki nad dziećmi w wieku
od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wójta
Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Realizacja zadania publicznego nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 603 z poźn. zm.).
Zlecenie organizacji opieki obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków
domowych, w wymiarze godzin określonym w ustawie;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej;
3) prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb dziecka;
4) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających
rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;
5) zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie przebywania w żłobku oraz odpowiednich
warunków higieniczno-sanitarnych, zgodnych w obowiązującymi przepisami;
6) zapewnienie opieki przez personel o właściwych kwalifikacjach.
Konkurs nie obejmuje finansowania / współfinansowania usługi wyżywienia dzieci i innych
wydatków wymienionych w części IV ust. 5 ogłoszenia.
II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań – 180.000 zł

III. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
1. Konkurs skierowany jest do podmiotów prowadzących żłobki, zgodnie z ustawą z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 603

z późn. zm.), posiadających wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
prowadzonego przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój.
2. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 8 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy
z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.
603 z późn. zm.). Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na
formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie muszą spełniać następujące warunki:
a) posiadać aktualny wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego
przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój,
b) realizować zadania na rzecz dzieci zamieszkałych na terenie gminy GoczałkowiceZdrój,
c) posiadać kadrę spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 603 z późn. zm.)
oraz rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie zakresu
programów szkoleń,
d) spełniać warunki określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rodziny
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym
ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
IV. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacja będzie przyznawana na zadanie dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi
zamieszkałymi na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w dni robocze tj. od poniedziałku do
piątku, w ilości od 6 do 10 godzin dziennie.
2. Przekazanie z budżetu gminy dotacji na realizację zadania publicznego objęte konkursem
ma charakter wsparcia.
3. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku
oferent zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy - zaktualizowanego
zakresu rzeczowego i finansowego.
4. Oferent może pobierać od rodziców/opiekunów prawnych opłaty wynikające
z prowadzonej działalności gospodarczej, w tym opłaty wpisowe, rekrutacyjne, za
wyżywienie, dodatkowe zajęcia i inne. Opłaty za korzystanie ze żłobka wnoszone przez
rodziców, z wyjątkiem opłat za usługę wyżywienia winny być wykazane w części III
oferty.
5. Dotacja przyznawana w ramach niniejszego konkursu nie może być przeznaczona
na:
1) finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych i remontów,
2) pokrycie wydatków związanych z usługą wyżywienia,
3) pokrycie kosztów powstałych przed datą zawarcia umowy.
6. Koszt usługi wyżywienia winien być odrębnym kosztem pokrywanym w formie odrębnej
opłaty. Koszt ten nie powinien być składową kosztów przedstawionych w ofercie.
7. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków.
8. Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania
dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż podmiot lub jego
reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, albo zostaną ujawnione
nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub

finansową oferenta.
9. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa
zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Goczałkowice-Zdrój. Wzór umowy stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
V. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie od podpisania umowy do dnia 31.12.2019r.,
z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadań określony zostanie w umowie.
2. Zadanie może realizować uprawniony podmiot, który dysponuje bazą niezbędną do
realizacji zadania oraz zasobami rzeczowymi i kadrowymi.
3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota przyznanej dotacji
może być mniejsza od wnioskowanej.
5. Środki na realizację zadań będą przekazywane w transzach, zgodnie z zawartą umową.

VI. Terminy i warunki składania ofert
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs na realizację zadań
publicznych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej
w formie żłobka”, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju, adres:
43- 230 Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13, w terminie do dnia 10 stycznia 2019r. do
godz. 15.00
2. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia.
3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub
ewidencji albo kopię innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta
i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa; zgodnie z wpisem
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
2) dokumenty potwierdzające upoważnienie do działania w imieniu oferenta /oferentów,
w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów niż wynikający
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru;
3) wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zadnia wraz z informacją o wykształceniu,
kwalifikacjach i doświadczeniu kadry opiekuńczej i zarządzającej - załącznik nr 1 do
oferty;
4) deklarację podmiotu o zamiarze osiągania lub nieosiągania zysku przy realizacji
zadania;
5) dokumenty potwierdzające wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
prowadzonego przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój;
6) oświadczenia dotyczące:
a) pobierania/ niepobierania opłat od rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych
opieką;
b) terminu związania z ofertą;
c) wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych

osobowych przez osoby których te dane dotyczą, a także wprowadzania danych do
systemów informatycznych w zakresie związanym z otwartym konkursem poprzez
złożenie stosownych oświadczeń zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.);
d) niezalegania z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych oraz
składek na ubezpieczenie społeczne oraz wszelkich innych należności
o charakterze publicznoprawnym i cywilnoprawnym;
e) zgodności informacji podanych w ofercie oraz załącznikach z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;
f) zobowiązania do realizacji zadania zgodnie z warunkami określonymi
w ogłoszeniu konkursowym;
7) oświadczenia o posiadaniu:
a) statutu żłobka lub klubu dziecięcego, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
b) regulaminu organizacyjnego żłobka lub klubu dziecięcego, o którym mowa w art.
12 i art. 21 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
c) programu zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających
rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka, opracowanego
odpowiednio dla różnych grup wiekowych;
8) oświadczenie czy oferent jest płatnikiem podatku VAT,
9) inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.
4. W przypadku składania kserokopii dokumentów wymagane jest potwierdzenie „za
zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione.
VII. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. Wójt Gminy unieważnia konkurs jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta albo żadna ze
złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
2. Oferty nie podlegają ocenie i zostają odrzucone z powodu następujących błędów
formalnych:
a) złożenie oferty po terminie;
b) złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników;
c) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
d) złożenie oferty w niewłaściwy sposób (niezgodnie z ogłoszeniem konkursu, przesłanie
faksem, e-mailem, drogą elektroniczną);
e) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszonym
konkursie;
f) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony;
g) złożenie oferty zawierającej brak jednoznacznie zdefiniowanego zakresu zadania,
h) złożenie oferty podpisanej przez osoby nieupoważnione do tego, niezgodnie
z zapisami statutu i aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innymi
dokumentami wskazującymi na prawidłową reprezentację.
3. Oferty, które przeszły ocenę formalną zostają poddane ocenie merytorycznej,
z zastosowaniem następujących kryteriów:
1) wartość merytoryczna projektu: 0-15 pkt

4.

5.
6.
7.
8.

9.

cel, zakładane rezultaty realizacji zadania, zapotrzebowanie społeczne na ofertę, jej
atrakcyjność programowa, dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla
mieszkańców;
2) kosztorys realizacji zadania: 0-30 pkt
koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem
ich celowości i efektywności wykonania, % udział wkładu własnego (osobowego,
finansowego) oraz innych źródeł finansowania, koszty merytoryczne, planowany zysk,
opłata pobierana od rodziców /opiekunów prawnych za pobyt dziecka w żłobku;
3) warunki organizacyjne żłobka: 0-30 pkt
kwalifikacje i doświadczenie kadry, warunki lokalowe, wyposażenie, świadczenia
wolontariuszy i praca społeczna osób uczestniczących w realizacji zadania;
4) doświadczenie podmiotu w realizacji zadania: 0-15 pkt
w tym:
a) prowadzenia działalności w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3,
b) realizacji zadań o podobnym charakterze we współpracy z gminą GoczałkowiceZdrój.
W przypadku braku kwalifikacji kadry zgodnych z warunkami określonymi w ustawie
o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 oferta otrzymuje w niniejszym kryterium 0 pkt
i nie podlega dalszej ocenie.
Ocena i wybór ofert nastąpi w terminie do 14 dni po upływie terminu ich złożenia.
Oferty są oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
Do realizacji wybrane zostaną oferty, które uzyskały największą liczbę punktów, przy
czym, nie mniej niż 50%.
Wyniki konkursu ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej Gminy.
O podjętych decyzjach składający ofertę są powiadamiani pisemnie.

VIII. Warunki zawarcia umowy:
1) w razie konieczności – aktualizacja harmonogramu realizacji zadania,
2) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – aktualizacja
kosztorysu realizacji zadania,
3) zaprzestanie dotowania z budżetu gminy opieki nad dziećmi na podstawie art. 60 ustawy
z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U z 2018r., poz. 603
z późn. zm.).
IX. Pozostałe informacje
1. Wysokość dotacji przyznanych w 2018 roku na dofinansowanie opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka/ klubu dziecięcego wyniosła 167.904 zł.
2. Wysokość dotacji przyznanych w 2017 roku na dofinansowanie opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka/ klubu dziecięcego wyniosła 160.070,72
zł.

