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Wrocław, dnia 15.11.2019 r. 
 

Informacja z weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie 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” 

 
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 

 

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 
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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 
 

4 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 
 

 

Uwaga: 
Zważywszy na cel zadania publicznego, którego realizacji dotyczy otwarty konkurs ofert 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” oraz różnicę  pomiędzy liczbą miejsc opieki przewidzianą do dofinansowania zgodnie z ogłoszeniem 
konkursowym i liczbą miejsc opieki wskazanych w ofertach przekazanych do oceny merytorycznej, Oferenci, których oferty zostały pozytywnie 
zweryfikowane pod względem formalnym proszeni są o dostarczenie imiennych list (imię i nazwisko, nr Pesel) dzieci do lat 3 spełniających warunki 
określone w części IX pkt 3 ogłoszenia konkursowego. 
Listy, o których mowa powyżej, należy dostarczyć w terminie do dnia 18.11.2019 r. w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 
Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, piętro III, pokój nr 341.   

 


