
14 listopada  2019 r. 
 
 

Notatka do protokołu z dnia 14 listopada 2019 r. z postępowania konkursowego z wyboru ofert na realizację zadania 
publicznego pn.: "ORGANIZACJA OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 SPRAWOWANEJ W FORMIE ŻŁOBKA  I/ALBO 

KLUBU DZIECIĘCEGO”  
konkurs nr 32/ŻK/2019/2020 

 
I.   W związku z uzyskaniem przez 2 podmioty biorące udział w konkursie nr 32/ŻK/2019/2020 na realizację zadania publicznego pn.: 

"ORGANIZACJA OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 SPRAWOWANEJ W FORMIE ŻŁOBKA I/ALBO KLUBU DZIECIĘCEGO” (tabela 
poniżej), tej samej całkowitej liczby punktów w wysokości 77 pkt od każdego członka komisji oraz jednakowej wysokości miesięcznej 
opłaty za sprawowanie opieki nad jednym dzieckiem pobieranej od rodzica/opiekuna prawnego w obu ofertach,   Komisja konkursowa 
postanowiła dokonać dodatkowej oceny ofert tych podmiotów w kryterium Monitoring przyznając 1 dodatkowy punkt za spełnienie 
kryterium monitoring zainstalowany w żłobku:  

 
 
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 
„Monitoring” 

po przyznaniu 1 dodatkowego 
punktu  

KADRA-PARTNER Sp. z o.o. 
Żłobek Nasze Dzieci 

ul. Tęczowa 3a 
53-601 Wrocław 

  
5 miejsc 

 
510,00 zł 

 
6 pkt 

„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” 
Oddział Regionalny we Wrocławiu 

Żłobek „Twórcza Kraina”, ul. Szwedzka 
5a, 15a, 54-401 Wrocław   

  
30 miejsc 

 
510,00 zł 

 
0 pkt 

 
 
 
 
 
 
 
 



II. Po przeliczeniu punktów ww. ofert 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 

„Monitoring” po 
dodaniu 1 pkt 

Łączna liczba 
punktów 

przyznana 
Oferentowi 

przez każdego 
członka 
komisji 

konkursowej 
(za wszystkie 

kryteria 
konkursowe)  

Łączna liczba 
punktów 

przyznana 
Oferentowi 

przez 
wszystkich 
członków 
komisji 

konkursowej 
(za wszystkie 

kryteria 
konkursowe)  

KADRA-PARTNER Sp. z o.o. 
Żłobek Nasze Dzieci 

ul. Tęczowa 3a 
53-601 Wrocław 

  
5 miejsc 

 
510,00 zł 

 
6 pkt 

 
78 pkt  

 
702 pkt  

„Towarzystwo Wiedzy 
Powszechnej” Oddział 
Regionalny we Wrocławiu 

Żłobek „Twórcza Kraina”, 
ul. Szwedzka 5a, 15a, 54-401 

Wrocław   

26 miejsc  510,00 zł 0 pkt  77 pkt  

 
 
 

693 pkt  

 
 
 
III. W związku z  limitem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu nr 

32/ŻK/2019/2020 oraz liczby miejsc dofinansowanych  w konkursie – Komisja konkursowa  oferentowi  pn. „Towarzystwo Wiedzy 
Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu,  przyznała dofinansowanie na kwotę 159 120,00 zł na 26 z 30 oferowanych 
miejsc.  
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