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Wrocław 10.04.2019 r. 
 

Informacja z weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert: 
Konkurs nr 29/ŻK/2019/2020 "ORGANIZACJA OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 SPRAWOWANEJ W FORMIE 

ŻŁOBKA LUB KLUBU DZIECIĘCEGO” 
L.p. Nazwa podmiotu oraz nazwa 

i adres żłobka 
Nazwa zadania Termin 

realizacji 
Wymogi formalne 

Spełnia/nie spełnia 
uwagi 

1 Niepubliczny Językowy 
Żłobek Wesołe Bąbelki 

Tamara Szczekot 
żłobek „Niepubliczny Językowy 

Żłobek „Wesołe Bąbelki” 
ul. Pilczycka 100A 1/2 

54-150 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego”  

02.09.2019  
–  

31.08.2020  

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

2 CANDOR Małgorzata Werat 
żłobek „Żłobek Dziarskie Smyki” 

Plac Piłsudskiego 17/2 
51-152 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego”   

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

3 Lupikowo s.c. Aleksandra 
Nykiel, Iwona Pichlak, 

Monika Welz 
żłobek „Niepubliczny Żłobek 

Lupikowo” 
ul. Jeździecka 2A/27 

53-032 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

4 Piotr Kupczyk Niepubliczny 
Żłobek Małe Krasnale 
żłobek „Małe Krasnale” 
Ul. Częstochowska 8  

54-033 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
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dziecięcego” 
5 Minakshi Sharma American 

School of Wroclaw 
1. Żłobek „American School 

of Wroclaw”  
ul. Partynicka 29-37, 53-
031 Wrocław. 

2. Klub dziecięcy „American 
School of Wroclaw”. 

ul. Partynicka 29-37, 53-
031  Wrocław 

 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

6 Wyspa Szkrabów II 
Agnieszka Brzezińska 

żłobek „Niepubliczny Żłobek 
Wyspa Szkrabów II” 

ul. Bulwar Dedala 6A-8A 
54-130 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

7 Andrzej Brzeziński 
„Kulkolandia” 

żłobek „Wyspa Szkrabów”  
ul. Piławska 20 
50-538 Wrocław 

 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

8 Żłobki i Przedszkola Elfiki  
Sp. z o.o. sp. k 
żłobek „Elfiki” 

1. ul. Legnicka 46, 53-674 
Wrocław. 

2. ul. Grabiszyńska 165, 53-
439 Wrocław. 

3. ul. Zaporoska 81-83, 53-
415 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

9 KLAUDINE Klaudyna 
Cichocka-    Volkov 

„Organizacja 
opieki nad 

02.09.2019  
–  

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 
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żłobek „Łobuziaki” 
Al. Jana Matejki 2c/4 

50-333 Wrocław 
 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

31.08.2020 merytorycznej 
 

10 SYPRO ENERGY Katarzyna 
Długosz-Kowalska  

żłobek „Skrzaty" 
ul. Różana 4-6 

53-226 Wrocław 
 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

11 Tęczowy Zakątek Magdalena 
Bohdziewicz 

1. żłobek „Tęczowy Zakątek” 
Pl. Gen. W. Wróblewskiego 
3a, 50-413 Wrocław 
2. żłobek „Niepubliczny 
Żłobek Happy House Plac 

Zgody we Wrocławiu” 
Pl. Zgody 3/1a, 50-432 

Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

12 Żyrafi Domek- Andżela 
Kaszowska 

żłobek „Żyrafi Domek” 
ul. Partyzantów 12b 

51-672 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej 
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019 
– 

31.08.2020 

Nie spełnia 
Powody odrzucenia oferty z przyczyn 
formalnych: 
- nieprawidłowy tytuł zadania publicznego, 
- nieprawidłowa data rozpoczęcia realizacji 
zadania publicznego, 
-niewłaściwie wypełnione oraz puste pola w 
treści oferty, 
- brak dokumentów potwierdzających 
posiadanie doświadczenia w prowadzeniu 
działalności w zakresie opieki dziennej nad 
dziećmi w wieku do lat 3, 
- brak tytułu prawnego do lokalu, w którym 
będzie sprawowana opieka nad dziećmi, 
- brak oświadczenia 
wynajmującego/wydzierżawiającego/właściciela  
lokalu potwierdzającego, że umowa 
najmu/dzierżawy lokalu, w którym będzie 

oferty nie 
przekazano do 

oceny 
merytorycznej 
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realizowane zadanie jest i będzie aktualna do 
dnia 31.08.2020r. oraz że umowa nie jest i nie 
będzie wypowiedziana do dnia 
31.08.2020 r. 
-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 
- 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 
- brak zaświadczenia o niekaralności (z 
Krajowego Rejestru Karnego) dot. Oferenta, 
- brak Informacji z Rejestru Sprawców 
Przestępstw na tle Seksualnym dot. Oferenta, 
- błędnie wpisana liczba miejsc przeznaczonych 
w żłobku dla dzieci, które będą uczestniczyły w 
rekrutacji na okres opieki 2019/2020 

13 Hic & Hoc Edukacja sp. z o.o. 
żłobek „Maluchy&Spółka oddział 

Grabiszyńska” 
ul. Grabiszyńska 337E 

52-402 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

14 Childcare Sp. z o.o. 
żłobek „Żłobek Niepubliczny 

Grzechotka” 
ul. Kozanowska 46b 

54-152 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

15 Anna Frach-Popielarska „Organizacja 02.09.2019  Spełnia ofertę przekazano 
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żłobek „Bonjour Bebe” 
Ul. Odona Bujwida 34 

50-345 Wrocław 
 

opieki nad 
dziećmi w wieku 

do lat 3 
sprawowanej  

w formie żłobka 
lub klubu 

dziecięcego” 

–  
31.08.2020 

do oceny 
merytorycznej 

 

16 Fun&Smile Tomasz Szewczyk 
Żłobek „Tuptusie” 

Ul. Królewiecka 153 A/B/C 
54-117 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

17 PIXEL- Maciej Żabski 
żłobek „Wesołe żabki” 

1. ul. M. Smoluchowskiego 
24/26/1A, 51-114 

Wrocław   
2. ul. Wilanowska 65A, 51-

206 Wrocław  

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

18 Klub Maluszka Mikołajek 
Magdalena Nadzieja 

żłobek "Klub Maluszka Mikołajek 
Magdalena Nadzieja" 

ul. Ryszarda Wagnera 9/3 
52-129 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

19 Małgorzata Prask - Firma 
Usługowa 

żłobek "Zielony Groszek" 
ul. Rolnicza 36 

51-514 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
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20 
Niepubliczny żłobek Kuga 

Dagmara Słowik 

żłobek „KUGA” 
ul. Wałowa 4 

51-523 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

21 Monika Szarek Niepubliczny 
Żłobek Mini Mini 
Żłobek "Mini Mini" 

1. ul.  Poranna 50 a, 53-026 
Wrocław 

2. ul. Świerkowa 3, 54-020 
Wrocław 

3. ul. Przyjaźni 66/4, 53-
030 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

22 Klub Maluszka „TĘCZA” 
Justyna Grzejdziak 
żłobek „Klub Maluszka 

Tęcza” 
1. ul. Wiktora Brossa 2, 

53-134 Wrocław 
2. ul. Ślężna 161a, 53-

110 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

23 Wysepka 1 K. Swojak-van 
Gastel, E. Drobińska s.c.  

żłobek "Wysepka 1" 
ul. J. Długosza 59-75, 51-162 

Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

24 "Wysepka 2" K. Swojak-van 
Gastel, E. Drobińska s.c. 

żłobek "Wysepka 2"  
ul. Szybka 6-10, 50-421 

Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
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lub klubu 
dziecięcego” 

25 Agata Parol F.U. 
żłobek „Po sąsiedzku” 

ul. Północna 20/3 
54-105 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

26 Konik na biegunach Anna 
Matak 

żłobek „Konik na biegunach”  
ul. Ołtaszyńska 8 
53-010 Wrocław 

 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

27 Fundacja „Bajkowy Świat” 
żłobek "Bajkowy Żłobek" 

ul. Pionierów 6 
52-112 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

28 AQQ Elżbieta Rejda 
żłobek „Żłobek Muzyczny AQQ” 

1. ul. Partynicka 7b/1a, 53-
031 Wrocław 

2. ul. Jeździecka 4/2, 53-
032 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

29 Tomasz Garpiel PRO-
PUBLICO 

Klub Dziecięcy „Krasnale 
Brochowskie” 
Ul. Cedrowa 2 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
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52-112 Wrocław w formie żłobka 
lub klubu 

dziecięcego” 

30 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) Niepubliczny Żłobek 

Bajkowe Ludki 
Ul. Brylantowa 24, 52-214 

Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

31 AM-GROUP Sp. z o.o. 
żłobek "Akademia Maluszka" 

Ul. Tarnogajska 18 
50-512 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

32 Anna Krawczyk – Kośmińska 
Dzienny Punkt Opieki Nad 
Dziećmi Klub Maluszka - 

Bajka 
żłobek ”Anna Krawczyk-

Kośmińska 
Klub Maluszka - Bajka” 

al. Marcina Kromera 23/2 
51-163 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

33 
„Mibaj Michał Łączyński” 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
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żłobek „Jasia i Asi” 
ul. Kruszwicka 26/28 

53-652 Wrocław 

do lat 3 
sprawowanej  

w formie żłobka 
lub klubu 

dziecięcego” 

 

34 "Pomoc Pedagogiczna, 
Opieka 

Nad Dziećmi FUTRZAK  
Joanna Fidelak” 
żłobek "Futrzak" 

ul. Stabłowicka 95 
54-062 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

35 Przedsiębiorstwo Usługowo 
Handlowe Rekondycja  

Nycz Halina 
żłobek "Żłobek Melodia" 
ul. Jugosławiańska 48 

51-113 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

36 Agata Turczyn Opieka 
dzienna 

nad dziećmi "Żyrafka" 
żłobek "Żyrafka" 

ul. S. Jaracza 82b/3 
50-305 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

37 Natalia Środa Żłobek Żyrafka 
1. żłobek „Żyrafka” 

ul. Mikołaja Reja 76/1A, 50-343 
Wrocław 

2. klub dziecięcy 
 „Klub Malucha Żyrafka”  

ul. Karola Miarki 6-10/U7, 50-
306 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

38 Monika Najduch "Klub 
Maluszka 

„Organizacja 
opieki nad 

02.09.2019  
–  

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 
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u Puchatka" 
żłobek "Klub Maluszka u 

Puchatka" 
1. ul. Kuropatwia 1-3, 51-

419 Wrocław 
2. ul. Dąbrowskiego 40/U2, 50-

457 Wrocław 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

31.08.2020 merytorycznej 
 

39 TomRutko Tomasz 
Rutkowski 

1. żłobek „Słoneczny Żłobek” 
ul. gen. R. Traugutta 142/u5, 

50-420 Wrocław 
2. żłobek „Słoneczny Żłobek 3” 

al. M. Kromera 23E, 51-163 
Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

40 Iwona Rutkowska 
Działalność 

Pedagogiczna 
żłobek "Słoneczny Żłobek 2" 

ul. Traugutta 60/2 
50-418 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

41 Robert Banyś 
1. żłobek „Żłobek Tomcio 

Paluch” 
ul. Kawalerzystów 3/3, 53-004 

Wrocław 
2. żłobek „Tomcio Paluch II” 

ul. Kawalerzystów 1/1, 53-004 
Wrocław 

3. żłobek „Tomcio Paluch III” 
ul. Kawalerzystów 3/1, 53-004 

Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

42 4 KIDS NOVUM INVEST  
Sp. z o. o.  sp. k. 

żłobek „Niepubliczny Żłobek 
Akademia Uśmiechu” 

al. Poprzeczna 1 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
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51-168 Wrocław w formie żłobka 
lub klubu 

dziecięcego” 
43 Klub dziecięcy Radosne 

Bąbelki Beata Kuca 
klub dziecięcy „Radosne Bąbelki” 

ul. Bolesławiecka 7a 
53-614 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Nie spełnia 
Powody odrzucenia oferty z przyczyn 
formalnych: 
- brak oświadczenia 
o faktycznym okresie prowadzenia działalności 
w zakresie opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3, 
- brak oświadczenia wynajmującego lokal, 
potwierdzającego, że umowa najmu lokalu, w 
którym będzie realizowane zadanie jest i 
będzie aktualna do dnia 31.08.2020r. oraz że 
umowa nie jest i nie będzie wypowiedziana do 
dnia 
31.08.2020 r. 
- brak zaświadczenia właściwego naczelnika 
Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że 
Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu 
- 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 
- w części I.3 oferty niepełny tytuł zadania 
publicznego 

oferty nie 
przekazano do 

oceny 
merytorycznej 

 

44 Monika Podolak „Domek 
Puchatka” Opieka nad 

dziećmi 
żłobek „Domek Puchatka” 

1. ul. Krynicka 38-40 
50-555 Wrocław 

2. ul. Kłodzka 13a, 53-307 
Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

45 Aleksandra Papiernik  „Organizacja 02.09.2019  Spełnia ofertę przekazano 
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1. żłobek "Pastelowy 
żłobek"  

ul. Pilczycka 139, 54-144 
Wrocław 

2. żłobek „Żłobek Bambini 
Montessori” 

ul. Pilczycka 140d/3, 54-
144 Wrocław 

opieki nad 
dziećmi w wieku 

do lat 3 
sprawowanej  

w formie żłobka 
lub klubu 

dziecięcego” 

–  
31.08.2020 

do oceny 
merytorycznej 

 

46 PLUSZOWY MIŚ s.c. 
Jaremko, Mieczkowska  

żłobek "Pluszowy Miś"  
1. ul. Kolista 24, 54-152 

Wrocław 
2. ul. Modra 10, 54-151 

Wrocław 
3. ul. Kozanowska 28, 54-

152 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

47 Katarzyna Narojczyk 
Minilandia 

żłobek "Minilandia" 
1. ul. Dolnobrzeska 42a/6, 

54-072 Wrocław  
2. ul. Paniowicka 11a, 54-

107 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

48 Żłobki Bliskości Joanna 
Lesicka 

żłobek „Żłobek Bliskości” 
al. Lipowa 15/1, 
53-124 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

49 MCS Sp. z o.o. sp. k. 
żłobek „Zaczarowany Melonik” 

ul. Życzliwa 31 
53-050 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
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lub klubu 
dziecięcego” 

50 BFP Sp. z o.o. 
żłobek „Zaczarowany Melonik” 
ul. Ignacego Chrzanowskiego 

15/15a 
51-147 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

51 Katarzyna Łyko 
1. żłobek „Świat Bobasa 

Akacjowa” 
al. Akacjowa 15B, 53-

134 Wrocław 
2. żłobek „Świat Bobasa 

Solskiego” 
ul. Ludwika Solskiego 
10/1, 52-416 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

52 PWO Iwona Dąbrowska 
żłobek „Przygody w obłokach” 

1. ul. Kamieńskiego 
229/U1, 51-126 

Wrocław. 
2. ul. I. Chrzanowskiego 

17B, 51-147 Wrocław. 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

53 PWO Iwona Dąbrowska 
Marzena Chrzanowska s.c. 

1. żłobek „Przygody w 
obłokach” 

ul. Centralna 37/1, 52-
114 Wrocław. 

2. żłobek „Wyspy 
Szczęśliwe” 

ul. Kamieńskiego 
221/U2, 51-126 

Wrocław. 
3. żłobek „Przygody w 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
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obłokach” 
ul. Gorlicka 62/4U, 51-

314 Wrocław. 
4. żłobek „Krasnale 

Wrocławskie” 
ul. Życzliwa 11, 50-030 

Wrocław. 
5. żłobek „Przygody w 

obłokach” 
ul. Leonarda da Vinci 
10A, 52-112 Wrocław. 

54 Anna Miś 
1. żłobek „Żłobek Misiowa 

Kraina” 
ul. Gwiaździsta 8/6, 53-

413 Wrocław. 
2. żłobek „Misiowa Kraina 2” 

ul. Gwiaździsta 8/8, 53-
413 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Nie spełnia 
Powody odrzucenia oferty z przyczyn 
formalnych: 
- brak oświadczeń 
wynajmujących/wydzierżawiających/właścicieli 
lokali potwierdzających, że umowy 
najmu/dzierżawy lokali, w których będzie 
realizowane zadanie są i będą aktualne do dnia 
31.08.2020r. oraz że umowy nie są i nie będą 
wypowiedziane do dnia 
31.08.2020 r. 

Oferty nie 
przekazano do 

oceny 
merytorycznej 

 

55 Bożena Zapotoczna - 
Żołnierek NMR 

żłobek "Infant House 2" 
ul. Borowska 264 
50-558 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

56 Anna Susdorf Klub Kolorowe 
Misie 

1. żłobek "Klub Kolorowe 
Misie" 

ul. Daszyńskiego 50a, 50-
310 Wrocław. 

2. żłobek "Klub Kolorowe 
Misie" 

ul. Cynamonowa 28, 51-
180 Wrocław 

50-310 Wrocław. 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
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3. żłobek "Klub Kolorowe 
Misie mSzkrab" 

ul. Górnickiego 22, 50-
337 Wrocław 

57 "Kadra - Partner" sp. z o.o. 
żłobek "Nasze dzieci" 

ul. Tęczowa 3A 
53-601 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

58 Nasze Dzieci Magdalena 
Durejko 

żłobek "Nasze Dzieci Magdalena 
Durejko" 

ul. Różana 26 
53-226 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

59 Niepubliczny Żłobek 
Baśniowa Kraina Agnieszka 

Matoszka 
1. żłobek "Baśniowa Kraina" 

ul. Opolska 135a 
52-13 Wrocław. 

2. żłobek "Niepubliczny 
Żłobek Baśniowa Kraina 
2”, ul. Opolska 133, 52-

013 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

60 Anna Michalik - Czarnecka 
"Klub Maluszka Cztery 

Słonie" 
żłobek "Klub Maluszka Cztery 

Słonie" 
1. ul. Filipińska 18, 53-132 

Wrocław. 
2. ul. Przejazdowa 3, 51-

167 Wrocław. 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
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61 Rafał Sieradzki Opieka nad 
dziećmi 

żłobek "Wesołe Smyki" 
ul. Giżycka 64 

 51-412 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

62 Sylwia Szczygielska - Łazik 
"Adams" 

1. żłobek "Akademia Delfinka" 2 
ul. Sadownicza 32, 54-109 

Wrocław 
2. żłobek "Akademia Delfinka 1" 

ul. Sadownicza 31, 54-
109 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

63 Paulina Religa 
żłobek "Klub Malucha Wyspa 

Odkrywców” 
ul. E. Horbaczewskiego 21/A5 

54-130 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

64 Adam Borberg „ABOR” 
Przedsiębiorstwo Handlowo-

Produkcyjno-Usługowe 
żłobek "Małe Ludki" 

ul. Pabianicka 2 
  53-339 Wrocław 

„Organizacja 
opieki nad 

dziećmi w wieku 
do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka 

lub klubu 
dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 
 

65 Happy Bees Sp. z o.o. 
żłobek “Happy Bees” 
ul. Strachocińska 21 

51-511 Wrocław 
 

„Organizacja opieki 
nad dziećmi w 
wieku do lat 3 
sprawowanej  

w formie żłobka lub 
klubu dziecięcego” 

02.09.2019  
–  

31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano 
do oceny 

merytorycznej 

 


