
27 kwietnia 2018 r. 
 
 

Notatka do protokołu z dnia 27.04.2018 r. z postępowania konkursowego wyboru ofert na realizację zadania publicznego 
pn.: "ORGANIZACJA OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 SPRAWOWANEJ W FORMIE ŻŁOBKA”  

konkurs nr 26/ŻK/2018/2019 
 
I.   W związku z uzyskaniem przez 2 podmioty biorące udział w konkursie nr 26/ŻK/2018/2019 na realizację zadania publicznego pn.: 

"ORGANIZACJA OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 SPRAWOWANEJ W FORMIE ŻŁOBKA” (tabela poniżej), tej samej całkowitej 
liczby punktów w wysokości 61 pkt od każdego członka komisji (w części dotyczącej MIEJSC NOWYCH), komisja konkursowa 
postanowiła dokonać dodatkowej oceny ofert tych podmiotów pod kątem wysokości miesięcznej opłaty za sprawowanie opieki nad 
jednym dzieckiem pobieranej od rodzica/opiekuna prawnego, zaproponowanej przez Oferentów. 

 
 
Nazwa podmiotu oraz nazwa i adres żłobka Liczba 

oferowanych 
miejsc 

Miesięczna opłata za 
sprawowanie opieki nad 1 

dzieckiem pobierana od 
rodzica/opiekuna 

prawnego 

Liczba punktów w 
kryterium 

„Kalkulacja kosztów 
zadania” 

BFP Sp. z o.o. 
żłobek "Zaczarowany Melonik" 

ul. Ignacego Chrzanowskiego 15/15a 
51-147 Wrocław 

  
15 miejsc 

 
469,90 zł 

 
13 pkt 

Marta Solarska-Kasprzyk 
żłobek "Bajkowe Ludki" 

1. ul. Agatowa 38 52-214 Wrocław; 
2. ul. Czaplińskiego 5, 54-703 Wrocław; 
3. ul. Brylantowa 33, 52-214 Wrocław; 
4. ul. Parafialna 59, 52-214 Wrocław 
5. ul. Brylantowa 24, 52-214 Wrocław 

  
70 miejsc 

 
510,00 zł 

 
11 pkt 

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

26/ŻK/2018/2019 oraz ilości miejsc dofinansowanych (na MIEJSCA NOWE) komisja konkursowa - kierując się niższą opłatą miesięczną 
za sprawowanie opieki nad 1 dzieckiem, pobieraną od rodzica/opiekuna prawnego - przyznała dodatkowo 1 punkt w kryterium 
„Kalkulacja kosztów zadania” (tabela poniżej) podmiotowi, który zaproponował niższą cenę. W związku z powyższym punktacja 
przedstawia się następująco: 



 
Nazwa podmiotu oraz nazwa i 

adres żłobka 
Liczba przyznanych 

miejsc 
Miesięczna 
opłata za 

sprawowanie 
opieki nad 1 
dzieckiem 

pobierana od 
rodzica/opie

kuna 
prawnego 

Liczba punktów w 
kryterium „Kalkulacja 
kosztów zadania” po 

dodaniu 1 pkt 

Łączna liczba punktów 
przyznana Oferentowi 
przez każdego członka 

komisji konkursowej (za 
wszystkie kryteria 

konkursowe)  

BFP Sp. z o.o. 
żłobek "Zaczarowany Melonik" 
ul. Ignacego Chrzanowskiego 

15/15a 
51-147 Wrocław 

 
15 miejsc 

 
469,90 zł 

 
14 pkt 

 
62 pkt 

 
 
Oferent pn. „Marta Solarska-Kasprzyk”, który zaoferował 70 miejsc do dofinansowania, z uwagi na limit środków finansowych 
przeznaczonych na realizację ww. zadania, otrzymuje dofinansowanie 29 miejsc, na kwotę 236 640, 00 zł. 

 


