
Wrocław, 24.09.2014 r. 
 

Protokół 
z dnia 24.09.2014 roku  

z postępowania konkursowego wyboru ofert na realizację zadania publicznego pn.:  
15/ŻK/2014/2015 "ORGANIZACJA OPIEKI SPRAWOWANEJ W FORMIE ŻŁOBKA”  

 
Termin składania ofert upłynął w dniu 12 września 2014 roku. 

 
 

I. Postępowanie konkursowe wyboru ofert przeprowadzono w dniach 15 września – 24 września 2014 r. 

II. Skład Komisji Konkursowej powołanej w dniu 12 września 2014 r. przez P. Joannę Nyczak – Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, na podstawie Pełnomocnictwa nr 187/III/13 Prezydenta Wrocławia z dnia  
3 lipca 2013 r.: 

 
Jadwiga Mizińska   - Przewodnicząca komisji - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia 
Małgorzata Kaczmarczyk - Członek komisji - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia 
Magdalena Horoszko  - Członek komisji - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia 
Anna Selera   - Członek komisji - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia 
Paweł Napora   - Przedstawiciel organizacji pozarządowej 
Teresa Pasińska  - Przedstawiciel organizacji pozarządowej 

  
  

III. Ocenie formalnej podlegały 4 oferty: 

 

Nr 
oferty 

Nazwa podmiotu oraz nazwa i adres 
żłobka 

Nazwa zadania Termin realizacji Wymogi formalne 
Spełnia/nie 

spełnia 

uwagi 

1 
Sylwia Szczygielska – Łazik „Adams” 

żłobek „Akademia Delfinka” 2 
ul. Sadownicza 32 
54-109 Wrocław 

„Organizacja 
opieki 

sprawowanej  
w formie żłobka”  

13.10.2014 – 
31.08.2015  

spełnia  
ofertę przekazano do 

oceny 
merytorycznej 

 

2 Minilandia Katarzyna Kot  
żłobek "Minilandia" 

Ul. Dolnobrzeska 42a/6 

„Organizacja 
opieki 

sprawowanej  

13.10.2014 – 
31.08.2015  

spełnia ofertę przekazano do 
oceny 

merytorycznej 



54-072 Wrocław w formie żłobka”   
 

3 
Przedsiębiorstwo Handlowo-

Produkcyjno-Usługowe ABOR Adam 
Borberg 

żłobek "Małe Ludki" 
ul. Pabianicka 2 
53-339 Wrocław 

„Organizacja 
opieki 

sprawowanej  
w formie żłobka”  

13.10.2014 – 
31.08.2015  

spełnia ofertę przekazano do 
oceny 

merytorycznej 
 
 

4. 
AQQ Elżbieta Rejda 

żłobek "Żłobek Muzyczny AQQ" 
ul. Partynicka 7b/1a 

53-031 Wrocław 

„Organizacja 
opieki 

sprawowanej  
w formie żłobka”  

13.10.2014 – 
31.08.2015  

nie spełnia oferty nie przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 
 

 
 

 
IV. Po ocenie formalnej do oceny merytorycznej przekazano 3 oferty.  

V. Ocena merytoryczna ofert dokonana została z uwzględnieniem następujących kryteriów:  

     
   Kryteria oceny merytorycznej (suma punktów przypadających na jedną osobę w komisji konkursowej wynosi 100):   

 
Lp. 

Nazwa kryterium Możliwa Liczba punktów 

1. Kadra – kwalifikacje i doświadczenie zespołu, przy którego udziale będzie realizowana usługa 
(spełnianie warunków określonych w ustawie) 

0-25 pkt 

2.  
Kosztorys oferty tj.: koszt jednostkowy 1 godz. opieki sprawowanej nad 1 dzieckiem 0–30 pkt 

3. 
Warunki organizacyjne żłobka (warunki lokalowe, godziny otwarcia placówki, wymiar godzinowy 
oferowanych usług, różnorodność grup wiekowych) 

0-25 pkt 

 



4. Monitoring 
 
 

0-10 pkt 

5. Doświadczenie podmiotu w realizacji zadania, w tym: 
-  w prowadzeniu działalności w zakresie opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3,  
-  we współpracy z Gminą Wrocław w realizowaniu zadań o podobnym charakterze z uwzględnieniem 

rzetelności i poprawności dotychczas wykonywanej usługi  

0- 10 pkt 

RAZEM 0 – 100 pkt 

 

VI. Zestawienie tabelaryczne podmiotów wyłonionych przez komisję konkursową do realizacji zadania będącego przedmiotem 
konkursu. 

 

Nr 
oferty 

Nazwa podmiotu oraz nazwa i 
adres żłobka 

Liczba 
dofinansowanych 

miejsc 

Kwota 
wnioskowanego 

dofinansowania w 
PLN 

Proponowana 
kwota 

dofinansowania w 
PLN 

Uzasadnienie 
wyboru oferty 

  
1 Sylwia Szczygielska – Łazik 

„Adams” 

żłobek „Akademia Delfinka” 2 
ul. Sadownicza 32 
54-109 Wrocław 

   
2 miejsca 

 
11 628,00 

 
11 628,00 

Oferta spełnia 
wymagania 

konkursowe i 
odpowiada na 
zdiagnozowane 

potrzeby 

 
2 

 
Minilandia Katarzyna Kot 

żłobek "Minilandia" 
Ul. Dolnobrzeska 42a/6 

54-072 Wrocław 

 
15 miejsc 

 
87 210,00 

 
87 210,00 

Oferta spełnia 
wymagania 

konkursowe i 
odpowiada na 
zdiagnozowane 

potrzeby 
 
3 

Przedsiębiorstwo Handlowo-
Produkcyjno-Usługowe ABOR 

Adam Borberg 
żłobek "Małe Ludki" 

ul. Pabianicka 2 
53-339 Wrocław 

 
16 miejsc 

 
93 024,00 

 
93 024,00 

Oferta spełnia 
wymagania 

konkursowe i 
odpowiada na 
zdiagnozowane 

potrzeby 



  

Podmioty, których oferty zostały wybrane w trybie konkursowym mogą prowadzić nabór na miejsca dofinansowane zgodnie z zasadami 
rekrutacji określonymi przez Gminę Wrocław i opublikowanymi w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). 

Po zakończonym procesie rekrutacji podmioty zobowiązane są do dostarczenia prawidłowo sporządzonych dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy, w tym między innymi: protokołów z zakończonych rekrutacji (oryginały). 

Ww. dokumenty należy dostarczyć w terminie wyznaczonym przez Gminę. 

Niedostarczenie wymaganych dokumentów we wskazanym przez Gminę terminie będzie traktowane jako rezygnacja z 
realizacji zadania dofinansowanego z budżetu Miasta. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 
Jadwiga Mizińska   

Małgorzata Kaczmarczyk  

Magdalena Horoszko  

Anna Selera 

Paweł Napora   

Teresa Pasińska  


