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Wrocław, 24.08.2018 r. 
 

Protokół 
z dnia 24.08.2018 roku  

z postępowania konkursowego wyboru ofert na realizację zadania publicznego pn.:  
27/ŻK/2018/2019 "ORGANIZACJA OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 Z ORZECZONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, 

SPRAWOWANEJ W FORMIE ŻŁOBKA”  
 

Termin składania ofert upłynął w dniu 21 sierpnia 2018 roku. 
 

I. Postępowanie konkursowe wyboru ofert przeprowadzono w dniach 21 – 24 sierpnia 2018 r. 

II. Skład Komisji Konkursowej powołanej w dniu 20 sierpnia 2018 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 
Zdzisława Walaszczyk - 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 
Danuta Wszołek  - Członek komisji - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia 
Krzysztof Bojda  - Przedstawiciel organizacji pozarządowej 
Bohdan Aniszczyk  - Przedstawiciel organizacji pozarządowej 

   
III. Ocenie formalnej podlegało 7 ofert: 

L.p. Nazwa podmiotu oraz nazwa i 
adres żłobka 

Nazwa zadania Termin realizacji Wymogi formalne 
Spełnia/nie 

spełnia 

uwagi 

1 
Klub Maluszka „TĘCZA” Justyna 

Grzejdziak 

żłobek „Klub Maluszka Tęcza” 
ul. Wiktora Brossa 2 
53-134 Wrocław 

 

„Organizacja opieki 
nad dziećmi w wieku 
do lat 3 z orzeczoną 
niepełnosprawnością, 

sprawowanej  
w formie żłobka”  

01.09.2018 – 
31.08.2019  

Spełnia ofertę przekazano do 
oceny 

merytorycznej 
 

2 Hic & Hoc Edukacja sp. z o.o. „Organizacja opieki 
nad dziećmi w wieku 

01.09.2018 – 
31.08.2019 

Spełnia ofertę przekazano do 
oceny 
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żłobek „Maluchy&Spółka” 
ul. Grabiszyńska 337E 

52-402 Wrocław 

do lat 3 z orzeczoną 
niepełnosprawnością, 

sprawowanej  
w formie żłobka” 

merytorycznej 
 

3 
Anna Susdorf Klub Kolorowe 

Misie 

żłobek "Klub Kolorowe Misie" 
ul. Cynamonowa 28 

51-180 Wrocław 

 
„Organizacja opieki 

nad dziećmi w wieku 
do lat 3 z orzeczoną 
niepełnosprawnością, 

sprawowanej 
w formie żłobka” 

01.09.2018 – 
31.08.2019 

Spełnia ofertę przekazano do 
oceny 

merytorycznej 
 

4 Katarzyna Narojczyk Minilandia 
żłobek „Minilandia” 
ul. Dolnobrzeska 42a/u6 
54-072 Wrocław 

 

„Organizacja opieki 
nad dziećmi w wieku 
do lat 3 z orzeczoną 
niepełnosprawnością, 

sprawowanej 
w formie żłobka” 

01.09.2018 – 
31.08.2019 

Spełnia ofertę przekazano do 
oceny 

merytorycznej 
 

5 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 z orzeczoną 
niepełnosprawnością, 

sprawowanej 
w formie żłobka” 

01.09.2018 – 
31.08.2019 

Spełnia ofertę przekazano do 
oceny 

merytorycznej 
 

6 Aleksandra Papiernik 
żłobek „Bambini Montessori” 

ul. Pilczycka 140d/3 
54-144 Wrocław 

Organizacja opieki 
nad dziećmi w wieku 
do lat 3 z orzeczoną 
niepełnosprawnością, 

sprawowanej 
w formie żłobka” 

01.09.2018 – 
31.08.2019 

Spełnia ofertę przekazano do 
oceny 

merytorycznej 
 

7 Klub Malucha Tomcio Paluch 
Marta Ziarkowska 

żłobek „Tomcio Paluch” 
ul. Kawalerzystów 3/3 

53-004 Wrocław 

Organizacja opieki 
nad dziećmi w wieku 
do lat 3 z orzeczoną 
niepełnosprawnością, 

sprawowanej 
w formie żłobka” 

01.09.2018 – 
31.08.2019 

Spełnia ofertę przekazano do 
oceny 

merytorycznej 
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IV. Po ocenie formalnej do oceny merytorycznej przekazano 7 ofert.  

V. Ocena merytoryczna ofert dokonana została z uwzględnieniem następujących kryteriów, według zasady spełnia/nie spełnia.  

a) Możliwość realizacji zadania przez Oferenta (zgodność merytoryczna oferty z opisem zadania), 

b) Opłata pobierana od rodzica/opiekuna prawnego dziecka za 1 miesiąc opieki sprawowanej nad 1 dzieckiem z orzeczeniem o 
niepełnosprawności: 

• nie może być wyższa niż koszt 1 miesiąca opieki nad 1 dzieckiem rekrutowanym na rok 2018/2019 (na miejsce 
nowe), wskazany w kosztorysie zadania publicznego będącym załącznikiem do oferty na świadczenie usługi opieki w roku 
2018/2019, złożonej w ramach konkursu nr 26/ŻK/2018/2019 „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
sprawowanej w formie żłobka” - w przypadku, gdy oferta składana w niniejszym konkursie dotyczy miejsc przeznaczonych 
dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, które uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej przeprowadzonej w dniach od 28 
maja 2018 r. do 9 czerwca 2018 r. i zostały przyjęte do żłobków niepublicznych na wolne miejsca z dotacją Gminy Wrocław 
na rok opiekuńczy 2018/2019 (opieka od 01.09.2018 r.), 

i/albo 

• nie może być wyższa niż koszt 1 miesiąca opieki nad 1 dzieckiem kontynuującym opiekę w żłobku na miejscu z 
dotacją Gminy w roku 2018/2019, wskazany w kosztorysie zadania publicznego będącym załącznikiem do oferty na 
świadczenie usługi opieki w roku 2018/2019, złożonej w ramach konkursu nr 26/ŻK/2018/2019 „Organizacja opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka” - w przypadku, gdy oferta składana w niniejszym konkursie dotyczy 
miejsc przeznaczonych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, które będą kontynuować opiekę w żłobku niepublicznym 
na miejscu z dotacją Gminy Wrocław w roku opiekuńczym 2018/2019 (od dnia 01.09.2018 r.) 
 

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 

Koszt 1 miesiąca 
opieki ponoszony 

przez 
rodzica/opiekuna 
prawnego w PLN 

Uzasadnienie 
wyboru 

oferty/uwagi 

1. 
Klub Maluszka „TĘCZA” 

Justyna Grzejdziak 

żłobek „Klub Maluszka 
Tęcza” 

 

1 miejsce 

 

 

18 000, 00 

 

455,00 

Oferta spełnia 
wymagania 

konkursowe i 
odpowiada na 
zdiagnozowane 
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ul. Wiktora Brossa 2 
53-134 Wrocław 
 

 

potrzeby 

2. Hic & Hoc Edukacja sp. z o.o. 
żłobek „Maluchy&Spółka” 

ul. Grabiszyńska 337E 
52-402 Wrocław 

 

1 miejsce 

 

 

 
 

18 000, 00 

 

 

425,00 

Oferta spełnia 
wymagania 

konkursowe i 
odpowiada na 
zdiagnozowane 

potrzeby 

3. 
Anna Susdorf Klub Kolorowe 

Misie 

żłobek "Klub Kolorowe Misie" 
ul. Cynamonowa 28 

51-180 Wrocław 

 

1 miejsce 

 

 

18 000, 00 

 

470,00 

Oferta spełnia 
wymagania 

konkursowe i 
odpowiada na 
zdiagnozowane 

potrzeby 

4. Katarzyna Narojczyk 
Minilandia 

żłobek „Minilandia” 
ul. Dolnobrzeska 42a/u6 
54-072 Wrocław 

 

 

1 miejsce 

 

 

18 000, 00 

 

490,00 

 

Oferta spełnia 
wymagania 

konkursowe i 
odpowiada na 
zdiagnozowane 

potrzeby 

5. Adam Borberg „ABOR” 
Przedsiębiorstwo Handlowo-

Produkcyjno-Usługowe 
żłobek "Małe Ludki" 

ul. Pabianicka 2 
53-339 Wrocław 

 

1 miejsce 

 
 

 

 

18 000, 00 

 

530,00 

 

Oferta spełnia 
wymagania 

konkursowe i 
odpowiada na 
zdiagnozowane 

potrzeby 

6. Aleksandra Papiernik 
żłobek „Bambini Montessori” 

ul. Pilczycka 140d/3 
54-144 Wrocław 

 

1 miejsce 

 

 
 

18 000, 00 

 

470,00 
 

 

Oferta spełnia 
wymagania 

konkursowe i 
odpowiada na 
zdiagnozowane 

potrzeby 
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7. Klub Malucha Tomcio Paluch 
Marta Ziarkowska 

żłobek „Tomcio Paluch” 
ul. Kawalerzystów 3/3 

53-004 Wrocław 

 

1 miejsce 

 

 

 
18 000, 00 

 
450,00 

Oferta spełnia 
wymagania 

konkursowe i 
odpowiada na 
zdiagnozowane 

potrzeby 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 
Jadwiga Mizińska 

Magdalena Horoszko  

Anna Selera 

Zdzisława Walaszczyk 

Danuta Wszołek 

Krzysztof Bojda  

Bohdan Aniszczyk 
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żłobek „Maluchy&Spółka” 
ul. Grabiszyńska 337E 

52-402 Wrocław 

do lat 3 z orzeczoną 
niepełnosprawnością, 

sprawowanej  
w formie żłobka” 

merytorycznej 
 

3 
Anna Susdorf Klub Kolorowe 

Misie 

żłobek "Klub Kolorowe Misie" 
ul. Cynamonowa 28 

51-180 Wrocław 

 
„Organizacja opieki 

nad dziećmi w wieku 
do lat 3 z orzeczoną 
niepełnosprawnością, 

sprawowanej 
w formie żłobka” 

01.09.2018 – 
31.08.2019 
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oceny 

merytorycznej 
 

4 Katarzyna Narojczyk Minilandia 
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54-072 Wrocław 
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żłobek "Małe Ludki" 

ul. Pabianicka 2 
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nad dziećmi w wieku 
do lat 3 z orzeczoną 
niepełnosprawnością, 

sprawowanej 
w formie żłobka” 

01.09.2018 – 
31.08.2019 

Spełnia ofertę przekazano do 
oceny 

merytorycznej 
 

6 Aleksandra Papiernik 
żłobek „Bambini Montessori” 

ul. Pilczycka 140d/3 
54-144 Wrocław 

Organizacja opieki 
nad dziećmi w wieku 
do lat 3 z orzeczoną 
niepełnosprawnością, 

sprawowanej 
w formie żłobka” 

01.09.2018 – 
31.08.2019 

Spełnia ofertę przekazano do 
oceny 

merytorycznej 
 

7 Klub Malucha Tomcio Paluch 
Marta Ziarkowska 
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ul. Kawalerzystów 3/3 

53-004 Wrocław 
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nad dziećmi w wieku 
do lat 3 z orzeczoną 
niepełnosprawnością, 

sprawowanej 
w formie żłobka” 

01.09.2018 – 
31.08.2019 

Spełnia ofertę przekazano do 
oceny 

merytorycznej 
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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 

Koszt 1 miesiąca 
opieki ponoszony 

przez 
rodzica/opiekuna 
prawnego w PLN 

Uzasadnienie 
wyboru 

oferty/uwagi 

1. 
Klub Maluszka „TĘCZA” 

Justyna Grzejdziak 

żłobek „Klub Maluszka 
Tęcza” 

 

1 miejsce 

 

 

18 000, 00 

 

455,00 

Oferta spełnia 
wymagania 

konkursowe i 
odpowiada na 
zdiagnozowane 
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ul. Wiktora Brossa 2 
53-134 Wrocław 
 

 

potrzeby 

2. Hic & Hoc Edukacja sp. z o.o. 
żłobek „Maluchy&Spółka” 

ul. Grabiszyńska 337E 
52-402 Wrocław 

 

1 miejsce 

 

 

 
 

18 000, 00 

 

 

425,00 

Oferta spełnia 
wymagania 

konkursowe i 
odpowiada na 
zdiagnozowane 

potrzeby 

3. 
Anna Susdorf Klub Kolorowe 

Misie 

żłobek "Klub Kolorowe Misie" 
ul. Cynamonowa 28 

51-180 Wrocław 

 

1 miejsce 

 

 

18 000, 00 

 

470,00 

Oferta spełnia 
wymagania 

konkursowe i 
odpowiada na 
zdiagnozowane 

potrzeby 

4. Katarzyna Narojczyk 
Minilandia 

żłobek „Minilandia” 
ul. Dolnobrzeska 42a/u6 
54-072 Wrocław 

 

 

1 miejsce 

 

 

18 000, 00 

 

490,00 

 

Oferta spełnia 
wymagania 

konkursowe i 
odpowiada na 
zdiagnozowane 

potrzeby 

5. Adam Borberg „ABOR” 
Przedsiębiorstwo Handlowo-

Produkcyjno-Usługowe 
żłobek "Małe Ludki" 

ul. Pabianicka 2 
53-339 Wrocław 

 

1 miejsce 

 
 

 

 

18 000, 00 

 

530,00 

 

Oferta spełnia 
wymagania 

konkursowe i 
odpowiada na 
zdiagnozowane 

potrzeby 

6. Aleksandra Papiernik 
żłobek „Bambini Montessori” 

ul. Pilczycka 140d/3 
54-144 Wrocław 

 

1 miejsce 

 

 
 

18 000, 00 

 

470,00 
 

 

Oferta spełnia 
wymagania 

konkursowe i 
odpowiada na 
zdiagnozowane 

potrzeby 
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7. Klub Malucha Tomcio Paluch 
Marta Ziarkowska 

żłobek „Tomcio Paluch” 
ul. Kawalerzystów 3/3 

53-004 Wrocław 

 

1 miejsce 

 

 

 
18 000, 00 

 
450,00 

Oferta spełnia 
wymagania 

konkursowe i 
odpowiada na 
zdiagnozowane 

potrzeby 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 
Jadwiga Mizińska 

Magdalena Horoszko  

Anna Selera 

Zdzisława Walaszczyk 

Danuta Wszołek 

Krzysztof Bojda  

Bohdan Aniszczyk 


