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Wrocław, 21.11.2019 r. 
 

Protokół 
z dnia 21.11.2019 roku  

z postępowania konkursowego wyboru ofert na realizację zadania publicznego pn.:  
„Konkurs nr 33/ŻK/2020 - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka i/albo klubu dziecięcego, nad dziećmi w wieku do lat 3, 

które w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz niepublicznych żłobków 
i/albo klubów dziecięcych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na okres 2019/2020 nie zostały zakwalifikowane i nie 

korzystają z miejsc opieki współfinansowanych przez gminę Wrocław oraz korzystają z miejsc opieki finansowanych lub 
współfinansowanych z innych środków publicznych” 

 
Termin składania ofert upłynął w dniu 12 listopada 2019 roku. 
 

I. Postępowanie konkursowe wyboru ofert przeprowadzono w dniach od 13 listopada 2019 r.  do 21 listopada  2019 r. 

II. Skład Komisji Konkursowej powołanej w dniu 12 listopada 2019 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.: 

 
Kornelia Kasprzyk   - Przewodnicząca komisji - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia 
Marianna Wilisowska          - Członek komisji - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia 
Jadwiga Mizińska                       - Członek komisji - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia 
Teresa Pasińska   - Przedstawiciel organizacji pozarządowej 
Magdalena Wiktorska-Chojcan            - Przedstawiciel organizacji pozarządowej 

   
III. Ocenie formalnej podlegało 6 ofert: 

 
Nr 

oferty 
Nazwa podmiotu oraz nazwa i adres 

żłobka/klubu dziecięcego 
Nazwa zadania Termin 

realizacji 
Wymogi formalne 

Spełnia/nie spełnia 
uwagi 

1 SYPRO ENERGY Katarzyna Długosz-
Kowalska 

żłobek „Skrzaty 2” 
ul. Azaliowa 22 
51-252 Wrocław 

„Konkurs nr 33/ŻK/2020 - 
Organizacja opieki sprawowanej w 

formie żłobka i/albo klubu 
dziecięcego, nad dziećmi w wieku 
do lat 3, które w postępowaniu 

rekrutacyjnym do żłobków 
wchodzących w skład 

Wrocławskiego Zespołu Żłobków 
oraz niepublicznych żłobków i/albo 

klubów dziecięcych z miejscami 
dotowanymi przez gminę Wrocław 
na okres 2019/2020 nie zostały 

zakwalifikowane i nie korzystają z 
miejsc opieki współfinansowanych 

przez gminę Wrocław oraz 
korzystają z miejsc opieki 

finansowanych lub 
współfinansowanych z innych 

środków publicznych”  

02.01.2020 – 
31.08.2020 

nie spełnia 
 

1) brak oświadczenia Oferenta,  o 
którym mowa w części XII pkt 11 
ppkt 7 ogłoszenia konkursowego 
(brak zobowiązania do prowadzenia 
rekrutacji na zwolnione miejsce 
współfinansowane przez Gminę 
Wrocław, zgodnie z zasadami 
rekrutacji określonymi przez Gminę 
Wrocław); 

 
2) niezgodności w ofercie dotyczące 

terminu realizacji zadania 
publicznego. 

 

oferty nie 
przekazano do oceny 

merytorycznej  

– zgodnie z treścią 
części XIV pkt 10 

ogłoszenia 
konkursowego 
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2 CANDOR MAŁGORZATA WERAT 
1.żłobek „Dziarskie Smyki 2” 

ul. Czajkowskiego 34 
51-171 Wrocław, 

2. żłobek „Dziarskie Smyki 3” 
ul. Dembowskiego 53 

51-670 Wrocław 

„Konkurs nr 33/ŻK/2020 - 
Organizacja opieki sprawowanej w 

formie żłobka i/albo klubu 
dziecięcego, nad dziećmi w wieku 
do lat 3, które w postępowaniu 

rekrutacyjnym do żłobków 
wchodzących w skład 

Wrocławskiego Zespołu Żłobków 
oraz niepublicznych żłobków i/albo 

klubów dziecięcych z miejscami 
dotowanymi przez gminę Wrocław 
na okres 2019/2020 nie zostały 

zakwalifikowane i nie korzystają z 
miejsc opieki współfinansowanych 

przez gminę Wrocław oraz 
korzystają z miejsc opieki 

finansowanych lub 
współfinansowanych z innych 

środków publicznych”  

02.01.2020 – 
31.08.2020 

spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

3 Kolorowe Kredki spółka cywilna 
Tobiasz Butniak, Barbara 

Jurkowska, Amelia Miszczyszyn 
Klub dziecięcy „Kolorowe Kredki” 

ul. Obornicka 86b 
51-114 Wrocław 

„Konkurs nr 33/ŻK/2020 - 
Organizacja opieki sprawowanej w 

formie żłobka i/albo klubu 
dziecięcego, nad dziećmi w wieku 
do lat 3, które w postępowaniu 

rekrutacyjnym do żłobków 
wchodzących w skład 

Wrocławskiego Zespołu Żłobków 
oraz niepublicznych żłobków i/albo 

klubów dziecięcych z miejscami 
dotowanymi przez gminę Wrocław 
na okres 2019/2020 nie zostały 

zakwalifikowane i nie korzystają z 
miejsc opieki współfinansowanych 

przez gminę Wrocław oraz 
korzystają z miejsc opieki 

finansowanych lub 
współfinansowanych z innych 

środków publicznych”  

02.01.2020 – 
31.08.2020 

spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
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KLUB MALUSZKA MIKOŁAJEK 
MAGDALENA NADZIEJA 

Żłobek „Klub Maluszka Filipek” 
ul. Stanisławowska 63A/4 

54-611 Wrocław 

 
 

„Konkurs nr 33/ŻK/2020 - 
Organizacja opieki sprawowanej w 

formie żłobka i/albo klubu 
dziecięcego, nad dziećmi w wieku 
do lat 3, które w postępowaniu 

rekrutacyjnym do żłobków 
wchodzących w skład 

Wrocławskiego Zespołu Żłobków 
oraz niepublicznych żłobków i/albo 

klubów dziecięcych z miejscami 
dotowanymi przez gminę Wrocław 
na okres 2019/2020 nie zostały 

zakwalifikowane i nie korzystają z 
miejsc opieki współfinansowanych 

przez gminę Wrocław oraz 
korzystają z miejsc opieki 

finansowanych lub 
współfinansowanych z innych 

środków publicznych”  

 
 

02.01.2020 – 
31.08.2020 

 
 

nie spełnia 
 
1) brak oświadczenia Oferenta, o 

którym mowa w części XII pkt 11 
ppkt 7 ogłoszenia konkursowego 
(brak zobowiązania do prowadzenia 
rekrutacji na zwolnione miejsce 
współfinansowane przez Gminę 
Wrocław, zgodnie z zasadami 
rekrutacji określonymi przez Gminę 
Wrocław); 

 
2) niezgodności pomiędzy 

informacjami podanymi w ofercie 
(Blok C.2.) i liczbą miejsc 
przeznaczonych  w żłobku na pobyt 
dzieci wg rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych prowadzonego przez 
gminę Wrocław; 

 
3) oferent uczestniczył w otwartym 

konkursie ofert nr 
32/ŻK/2019/2020, rozstrzygniętym 
w dniu 14.11.2019 r., w którym w 
wyniku pozytywnej oceny oferty 
przyznana została dotacja 
dotycząca dofinansowania 15 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 
w okresie od dnia 02.01.2020 r. do 
dnia 31.08.2020 r.  

 
 

 

oferty nie 
przekazano do oceny 

merytorycznej  

– zgodnie z treścią 
części XIV pkt 10 

ogłoszenia 
konkursowego 
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5 
„CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU 

EUROPEA” Sp. z o.o. 

Żłobek „Żłobek Pirackie Skarby” 
ul. Zielińskiego 39a 

53-333 Wrocław 

 „Konkurs nr 33/ŻK/2020 - 
Organizacja opieki sprawowanej w 
formie żłobka i/albo klubu 
dziecięcego, nad dziećmi w wieku 
do lat 3, które w postępowaniu 
rekrutacyjnym do żłobków 
wchodzących w skład 
Wrocławskiego Zespołu Żłobków 
oraz niepublicznych żłobków i/albo 
klubów dziecięcych z miejscami 
dotowanymi przez gminę Wrocław 
na okres 2019/2020 nie zostały 
zakwalifikowane i nie korzystają z 
miejsc opieki współfinansowanych 
przez gminę Wrocław oraz 
korzystają z miejsc opieki 
finansowanych lub 
współfinansowanych z innych 
środków publicznych”  

02.01.2020 – 
31.08.2020 

nie spełnia 
 

1) brak załączników obligatoryjnych, o 
których mowa w części XII pkt 3, 6, 
7 i 9 ogłoszenia konkursowego, tj.:  

 
a) brak oświadczenia Oferenta o 

faktycznym okresie prowadzenia 
działalności w zakresie opieki 
dziennej nad dziećmi w wieku do 
lat 3; 

b) brak zaświadczenia właściwego 
naczelnika Urzędu Skarbowego 
potwierdzającego, że Oferent nie 
zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

c) brak zaświadczenia właściwej 
terenowej jednostki organizacyjnej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
potwierdzającego, że Oferent nie 
zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne albo potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego 
organu, 

d) brak informacji z Rejestru 
Sprawców Przestępstw na Tle 
Seksualnym dotyczące Oferenta, 
potwierdzające, że Oferent nie 
figuruje w bazie danych Rejestru 
Sprawców Przestępstw na Tle 
Seksualnym z dostępem 
ograniczonym lub nie został 
skazany prawomocnym wyrokiem 
za inne przestępstwo umyślne; 

 
2) termin realizacji zadania, 

harmonogram działań i  kalkulacja 
kosztów realizacji zadania są ze sobą 
sprzeczne. 

oferty nie 
przekazano do oceny 

merytorycznej  

– zgodnie z treścią 
części XIV pkt 10 

ogłoszenia 
konkursowego 
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6 Centrum Rozwoju Dziecka 
BEREK!  

Bogusława Nowiszewska 
Centrum Rozwoju Dziecka Berek! 

Bogusława Nowiszewska  
ul. Gajowicka 114-116,  

53-407 Wrocław 

„Konkurs nr 33/ŻK/2020 - 
Organizacja opieki sprawowanej w 

formie żłobka i/albo klubu 
dziecięcego, nad dziećmi w wieku 
do lat 3, które w postępowaniu 

rekrutacyjnym do żłobków 
wchodzących w skład 

Wrocławskiego Zespołu Żłobków 
oraz niepublicznych żłobków i/albo 

klubów dziecięcych z miejscami 
dotowanymi przez gminę Wrocław 
na okres 2019/2020 nie zostały 

zakwalifikowane i nie korzystają z 
miejsc opieki współfinansowanych 

przez gminę Wrocław oraz 
korzystają z miejsc opieki 

finansowanych lub 
współfinansowanych z innych 

środków publicznych”  

02.01.2020 – 
31.08.2020 

spełnia ofertę 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. 
Możliwość realizacji zadania przez Oferenta (zgodność merytoryczna oferty z opisem zadania). Spełnia/nie spełnia 

2.  
Zapewnienie usług specjalistów takich jak: psycholog, fizjoterapeuta, logopeda. 0–5 pkt 

3. 
Zasoby kadrowe. 0-45 pkt 

4. 
Kalkulacja kosztów zadania. 0-20 pkt 

5. Warunki organizacyjne żłobka. 0-15 pkt 

6. Doświadczenie podmiotu w realizacji zadania. 
 

0- 15 pkt 

 
RAZEM 

0 – 100 pkt 
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VI. Zestawienie tabelaryczne podmiotów wyłonionych przez komisję konkursową do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu : 

L.p. Nazwa podmiotu oraz nazwa i 
adres żłobka 

Liczba miejsc objętych dotacją Kwota/wysokość 
przyznanej dotacji w 

PLN 

Liczba 
punktów 

przyznanych 
przez komisję 
konkursową 

Koszt 1 miesiąca 
opieki ponoszony 

przez 
rodzica/opiekuna 
prawnego w PLN 

Uzasadnienie wyboru 
oferty/uwagi 

1.  CANDOR MAŁGORZATA WERAT 
1.żłobek „Dziarskie Smyki 2” 

ul. Czajkowskiego 34 
51-172 Wrocław, 

2. żłobek „Dziarskie Smyki 3” 
ul. Dembowskiego 53 

51-670 Wrocław 

21 miejsc 114 240,00 312 pkt 430,00 

Oferta spełnia 
wymagania konkursowe 

i odpowiada na 
zdiagnozowane 

potrzeby                

2.  Kolorowe Kredki spółka cywilna 
Tobiasz Butniak, Barbara 

Jurkowska, Amelia Miszczyszyn 
Klub dziecięcy „Kolorowe Kredki” 

ul. Obornicka 86b 
51-114 Wrocław 

 

20 miejsc 108 800,00 364 pkt 470,00 

Oferta spełnia 
wymagania konkursowe 

i odpowiada na 
zdiagnozowane 

potrzeby 

3.  Centrum Rozwoju Dziecka 
BEREK!  

Bogusława Nowiszewska 
Centrum Rozwoju Dziecka Berek! 

Bogusława Nowiszewska  
ul. Gajowicka 114-116,  

53-407 Wrocław 

15 miejsc 81 600,00 348 pkt 550,00 

Oferta spełnia 
wymagania konkursowe 

i odpowiada na 
zdiagnozowane 

potrzeby 

VII. Komisja informuje podmioty, których oferty zostały przyjęte do realizacji, o wprowadzeniu przez Gminę Wrocław zmian do treści § 4  
umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert nr 33/ŻK/2020. Do dotychczasowej treści § 4  
umowy dodane zostały: ust. 6a, ust. 6b oraz ust. 6c, o następującej treści: 

„6a. Wypłata transzy nr I, za styczeń 2020 r., nastąpi po przedstawieniu miesięcznego zestawienia informacyjnego o liczbie dzieci 
objętych opieką, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy oraz potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentacji 
potwierdzającej przeprowadzenie procesu kwalifikacji dzieci przyjętych na dotowane miejsca opieki:  

1) kopii umów uczestnictwa w roku 2019 w charakterze beneficjentów w projekcie opieki nad dziećmi do lat 3, finansowanym lub 
współfinansowanym ze środków publicznych innych niż środki Gminy Wrocław,  

2) kopii formularzy zgłoszeniowych (wniosków) w procesie rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu 
Żłobków lub niepublicznych żłobków lub klubów dziecięcych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na okres 2019/2020, 
potwierdzających udział  dzieci objętych opieką na miejscach dotowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie do dnia 18 
października 2019 r. W przypadku braku możliwości wydrukowania formularza (wniosku) z elektronicznego systemu rekrutacji 



7 

 

dokumentem potwierdzającym udział procesie rekrutacji jest zaświadczenie wydane przez Wrocławski Zespół Żłobków. 
6b. Zleceniobiorca przedstawia dokumentację o której mowa w ust. 6a , w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r. Bezskuteczny upływ 
wyznaczonego terminu lub złożenie dokumentacji dotyczącej mniejszej liczby miejsc opieki niż wskazana w § 1 ust. 2 uznaje się za brak 
kwalifikacji dzieci w wieku do lat 3 spełniających warunki określone dla w § 1 ust. 2 niniejszej umowy i rezygnację Zleceniobiorcy z 
pobierania dotacji  na te miejsca opieki.  
6c. Wystąpienie przesłanek określonych w ust. 6b spowoduje obniżenie kwoty dotacji określonej w § 2 ust 1  oraz § 4. ust.1 
przedmiotowej umowy.” 

 

VIII. Przedstawiciele podmiotów, których oferty zostały przyjęte zobowiązani są do kontaktu z p. Marianną Wilisowską, tel. 71 777 89 54, e-
mail: Marianna.Wilisowska@um.wroc.pl, ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, piętro III pok. 341, w terminie do dnia  29.11.2019 roku, w sprawie 
uzyskania informacji o dodatkowych dokumentach, które należy złożyć w celu sporządzenia umowy. Bezskuteczny upływ wyznaczonego wyżej 
terminu będzie jednoznaczny z wycofaniem oferty i rezygnacją z realizacji zadania. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 
Kornelia Kasprzyk  

Marianna Wilisowska 

Jadwiga Mizińska 

Teresa Pasińska 

Magdalena Wiktorska-Chojcan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: Marianna Wilisowska 


