
2 września 2016 r. 
 
 

Notatka do protokołu z dnia 02.09.2016 r. z postępowania konkursowego wyboru ofert na realizację zadania publicznego 
pn.: "ORGANIZACJA OPIEKI SPRAWOWANEJ W FORMIE ŻŁOBKA”, konkurs nr 23/ŻK/2016/2017 

 
I.   W związku z uzyskaniem przez 4 podmioty, biorące udział w konkursie nr 23/ŻK/2016/2017 na realizację zadania publicznego pn.: 

"ORGANIZACJA OPIEKI SPRAWOWANEJ W FORMIE ŻŁOBKA” (tabela poniżej), tej samej całkowitej liczby punktów w wysokości 80 od 
każdego członka komisji, komisja konkursowa postanowiła dokonać dodatkowej oceny ofert tych podmiotów pod kątem wysokości 
kosztu jednostkowego zaproponowanego przez Oferentów za 1 godzinę opieki nad 1 dzieckiem. 

 
Nazwa podmiotu oraz nazwa i 

adres żłobka 
Liczba 

oferowanych 
miejsc 

Koszt 
jednostkowy 1 

godz. opieki 
nad 1 dzieckiem 

(w PLN) 

Koszt rodzica 
(w PLN) 

Koszt Gminy 
(w PLN) 

Liczba punktów w 
kryterium „Kosztorys 

oferty” 

AQQ Elżbieta Rejda 
żłobek "Żłobek Muzyczny AQQ" 

ul. Jeździecka 4/2 
53-032 Wrocław 

 8 miejsc 4,54 1,69 2,85  15 pkt 

Hic & Hoc Edukacja sp. z o.o. 
żłobek „Maluchy i Spółka” 

ul. Grabiszyńska 337E 
52-402 Wrocław 

30 miejsc 4,77 1,92 2,85 10 pkt 

Niepubliczny żłobek 
"TYGRYSKOWO" Agnieszka 

Greniuk 
żłobek "TYGRYSKOWO" 

ul. Klasztorna 60/U2/U3, 53-234 
Wrocław 

ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 57 
52-218 Wrocław 

20 miejsc 4,79 1,94 2,85 10 pkt 

Klub Przedszkolaka „PLUSZAKI” 
Katarzyna Pytlewska 

żłobek „Pluszaki” 
Ul. Wambierzycka 9 

50-537 Wrocław 

15 miejsc 5,00 2,15 2,85 10 pkt 



 
 
II. W ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu nr 

23/ŻK/2016/2017, komisja konkursowa - kierując się niższym kosztem jednostkowym za 1 godzinę opieki sprawowanej nad 1 
dzieckiem - przyznała dodatkowo 1 punkt w kryterium „Kosztorys oferty” (tabela poniżej). W związku z powyższym, spośród 4 
podmiotów do dofinansowania zakwalifikowano 2 podmioty (tabela poniżej). 

 
 
Nazwa podmiotu oraz nazwa i 

adres żłobka 
Liczba 

oferowanych 
miejsc 

Koszt 
jednostkowy 1 

godz. opieki 
nad 1 dzieckiem 

(w PLN) 

Koszt rodzica 
(w PLN) 

Koszt Gminy 
(w PLN) 

Liczba punktów w 
kryterium „Kosztorys 

oferty” po dodaniu 1 pkt 

AQQ Elżbieta Rejda 
żłobek "Żłobek Muzyczny AQQ" 

ul. Jeździecka 4/2 
53-032 Wrocław 

8 miejsc 4,54 1,69 2,85 16 pkt 

Hic & Hoc Edukacja sp. z o.o. 
żłobek „Maluchy i Spółka” 

ul. Grabiszyńska 337E 
52-402 Wrocław 

30 miejsc 4,77 1,92 2,85 11 pkt 

 
 
Oferent pn. „Hic & Hoc Edukacja sp. z o.o.” zaoferował 30 miejsc do dofinansowania.  
Z uwagi na limit środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania oraz zaoferowanie wyższego kosztu jednostkowego za  
1 godzinę opieki nad 1 dzieckiem niż Oferent pn. „AQQ Elżbieta Rejda”, możliwe jest dofinansowanie jedynie 10 miejsc, na kwotę  
59 565, 00 zł. 

 


