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Wrocław, 14.11.2019 r. 
 

Protokół 
z dnia 14.11.2019 roku  

z postępowania konkursowego wyboru ofert na realizację zadania publicznego pn.:  
32/ŻK/2019/2020 „ORGANIZACJA OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 SPRAWOWANEJ W FORMIE ŻŁOBKA i/ALBO KLUBU 

DZIECIĘCEGO”   
 

Termin składania ofert upłynął w dniu 5 listopada 2019 roku. 
 

I. Postępowanie konkursowe wyboru ofert przeprowadzono w dniach od 6 listopada  2019 r.  do  14 listopada  2019 r. 

II. Skład Komisji Konkursowej powołanej w dniu 5 listopada 2019 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.: 

 
Małgorzata Kaczmarczyk  - Przewodnicząca komisji - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia 
Jadwiga Mizińska   - Członek komisji - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia 
Zdzisława Walaszczyk  - Członek komisji - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia 
Marianna Wilisowska   - Członek komisji - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia 
Ewelina Pagacz   - Członek komisji - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia 
Remigiusz Szeląg   - Członek komisji - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia 
Mariusz Walaszczyk   - Członek Komisji - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia 
Teresa Pasińska   - Przedstawiciel organizacji pozarządowej 
Magdalena Wiktorska - Chojcan - Przedstawiciel organizacji pozarządowej 

   
III. Ocenie formalnej podlegało 13 ofert: 

 

 
Nr 

oferty 
Nazwa podmiotu oraz nazwa 

i adres żłobka 
Nazwa zadania Termin 

realizacji 
Wymogi formalne 

Spełnia/nie spełnia 
uwagi 

1 „Towarzystwo Wiedzy 
Powszechnej” Oddział 
Regionalny we Wrocławiu 
Żłobek „Twórcza Kraina”, 
ul. Szwedzka 5a, 15a, 54-401 
Wrocław   

„Organizacja opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka i/albo 

klubu dziecięcego”  

02.12.2019 – 
31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano do 
oceny 

merytorycznej 
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2 Entliczek Sylwia Kałuziak 
Niepubliczny Żłobek Entliczek 
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 
115a 52-232 Wrocław 

„Organizacja opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 

sprawowanej 
w formie żłobka i/albo 

klubu dziecięcego”  

02.12.2019 
31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano do 
oceny 

merytorycznej 
 

3 UM BUM Kamila Jędrusiak 
klub dziecięcy pn. UM BUM 
ul. Jugosłowiańska 65c 
51-107 Wrocław 

„Organizacja opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka i/albo 

klubu dziecięcego”  

02.12.2019 – 
31.08.2020 

Spełnia  ofertę przekazano do 
oceny 

merytorycznej 
 

4 SYPRO ENERGY Katarzyna 
Długosz-Kowalska 
żłobek pn. Skrzaty 2 
ul. Azaliowa 22 
51-252 Wrocław 

„Organizacja opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka i/albo 

klubu dziecięcego”  

02.12.2019 – 
31.08.2020 

Spełnia  ofertę przekazano do 
oceny 

merytorycznej 
 

5 „KLUB MALUSZKA MIKOŁAJEK 
MAGDALENA NADZIEJA” 
„KLUB MALUSZKA FILIPEK” 
Stanisławowska 63A/4 
54-611 Wrocław 

„Organizacja opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka i/albo 

klubu dziecięcego”  

02.12.2019 – 
31.08.2020 

Spełnia ofertę przekazano do 
oceny 

merytorycznej 

6 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 i/albo 

klubu dziecięcego”  

02.12.2019 – 
31.08.2020 

spełnia ofertę przekazano do 
oceny 

merytorycznej 
 

7 HIC & HOC Sp. z o.o. 
Żłobek Maluchy & Spółka 
Oddział Hallera 
ul. Hallera 130-132 
53-203 Wrocław 

„Organizacja opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka i/albo 

klubu dziecięcego”  

02.12.2019 – 
31.08.2020 

spełnia 
 
 

ofertę przekazano do 
oceny 

merytorycznej 
 

8 „GRZECHOTKA” ANETA 
BORODYCZ 
ŻŁOBEK „GRZECHOTKA” 
ANETA BORODYCZ, 
UL. GRABISZYŃSKA 281 
53-234 WROCŁAW 

„Organizacja opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka i/albo 

klubu dziecięcego”  

02.12.2019 – 
31.08.2020 

nie spełnia 
- brak oświadczenia Oferenta 
o faktycznym okresie 
prowadzenia działalności w 
zakresie opieki dziennej nad 
dziećmi w wieku do lat 3; 
- pozostawiono puste pola w 
ofercie. 

oferty nie 
przekazano do 

oceny 
merytorycznej 
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9 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 

„Organizacja opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka i/albo 

klubu dziecięcego”  

02.12.2019 – 
31.08.2020 

nie spełnia 
- brak oświadczenia Oferenta 
o faktycznym okresie 
prowadzenia działalności w 
zakresie opieki dziennej nad 
dziećmi w wieku do lat 3; 
- brak informacji z Rejestru 
Sprawców Przestępstw na 
Tle Seksualnym. 

oferty nie 
przekazano do 

oceny 
merytorycznej 

 

10 Klaudine Klaudyna 
Cichocka-Volkov 
Żłobek Łobuziaki, Al. Jana 
Matejki 2c/4 
50-333 Wrocław 

„Organizacja opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka i/albo 

klubu dziecięcego”  

02.12.2019 – 
31.08.2020 

nie spełnia  
- brak oświadczenia Oferenta 
o faktycznym okresie 
prowadzenia działalności w 
zakresie opieki dziennej nad 
dziećmi w wieku do lat 3; 
- brak aktualnego 
zaświadczenia o 
niekaralności z Krajowego 
Rejestru Karnego;  
- ofertę złożono na 
niewłaściwym wzorze; 
- załącznik nr 2 do oferty – 
Wykaz kadry- złożono na 
niewłaściwym wzorze; 
-nie oznaczono danych w 
oświadczeniach formalnych. 

oferty nie 
przekazano do 

oceny 
merytorycznej 

11 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 i/albo 

klubu dziecięcego” 

02.12.2019 – 
31.08.2020 

nie spełnia 
- brak oświadczenia Oferenta 
o faktycznym okresie 
prowadzenia działalności w 
zakresie opieki dziennej nad 
dziećmi w wieku do lat 3; 
- brak aktualnego 
zaświadczenia o 
niekaralności z Krajowego 
Rejestru Karnego. 

oferty nie 
przekazano do 

oceny 
merytorycznej 

 

12 Centrum Rozwoju Dziecka 
BEREK! Bogusława 
Nowiszewska 
Centrum Rozwoju Dziecka 
Berek! Bogusława 

„Organizacja opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 

sprawowanej 
w formie żłobka i/albo 

klubu dziecięcego”  

02.12.2019 
31.08.2020 

nie spełnia 
- brak oświadczenia Oferenta 
o faktycznym okresie 
prowadzenia działalności w 
zakresie opieki dziennej nad 

oferty nie 
przekazano do 

oceny 
merytorycznej 
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Nowiszewska ul. Gajowicka 
114-116 Wrocław 53-407 

dziećmi w wieku do lat 3; 
-niepoprawna kalkulacja pod 
względem formalnym; 
-brak podpisu strony w 
tytule prawnym do lokalu. 

13 EDUKARNIA Centrum 
Edukacji i Zabawy Teresa 
Przywoźny 
klub dziecięcy pn. Klub 
Dziecięcy Kropeczka – 
Niepubliczny Klub Dziecięcy 
przy Centrum Edukacji i 
Zabawy EDUKARNIA 
ul. Sojowa 3 
52-210 Wrocław 

„Organizacja opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 

sprawowanej  
w formie żłobka i/albo 

klubu dziecięcego”  

02.12.2019 – 
31.08.2020 

nie spełnia 
- brak zaświadczenia z 
urzędu skarbowego; 
- brak oświadczenia Oferenta 
o treści: „Oświadczam, że 
wobec mnie tj. (imię i 
nazwisko) nie toczy się 
żadne postępowanie 
egzekucyjne, karno-
skarbowe ani też 
postępowanie karne z tytułu 
popełnienia przestępstwa 
przeciwko dzieciom, jak 
również nie byłem/-am 
karany/-a za popełnienie 
takiego przestępstwa”; 
- brak oświadczenia Oferenta 
o faktycznym okresie 
prowadzenia działalności w 
zakresie opieki dziennej nad 
dziećmi w wieku do lat 3; 
- złożono ofertę 
niekompletną co do liczby 
stron i zawartych informacji. 

oferty nie 
przekazano do 

oceny 
merytorycznej  

 
 

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

V. Ocena merytoryczna ofert dokonana została z uwzględnieniem następujących kryteriów:  
     

Kryteria oceny merytorycznej (suma punktów przypadających na jedną osobę w komisji konkursowej wynosi 100):   
 

Lp. 
Nazwa kryterium 

Możliwa Liczba 
punktów 

1. Możliwość realizacji zadania przez Oferenta (zgodność merytoryczna oferty z opisem 
zadania). 

Spełnia/nie spełnia 
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2.  Zapewnienie usług specjalistów takich jak: psycholog, fizjoterapeuta, logopeda. 0–5 pkt 

3. Zasoby kadrowe. 0-45 pkt 

4. Kalkulacja kosztów zadania. 0-20 pkt 

5. Warunki organizacyjne żłobka. 0-15 pkt 
6. Doświadczenie podmiotu w realizacji zadania. 

 
0- 5 pkt 

7. Lokalizacja żłobka i/albo klubu dziecięcego w obrębie Osiedla Muchobór Mały  0 lub 10 pkt 

RAZEM 0 – 100 pkt 

 

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 

Liczba 
punktów 

przyznanych 
przez 

komisję 
konkursową 

Koszt 1 miesiąca 
opieki ponoszony 

przez 
rodzica/opiekuna 
prawnego w PLN 

Uzasadnienie 
wyboru 

oferty/uwagi 

1. „KLUB MALUSZKA 
MIKOŁAJEK MAGDALENA 
NADZIEJA” 

„KLUB MALUSZKA FILIPEK” 
Ul. Stanisławowska 63A/4 
54-611 Wrocław 

15 miejsc 91 800,00 747 pkt 430,00 

Oferta spełnia 
wymagania 

konkursowe i 
odpowiada na 
zdiagnozowane 

potrzeby 

2. HIC & HOC Sp. z o.o. 
Żłobek Maluchy & Spółka 
Oddział Hallera 
ul. Hallera 130-132 

53-203 Wrocław 

54 miejsca 330 480,00 747 pkt 470 ,00 

Oferta spełnia 
wymagania 

konkursowe i 
odpowiada na 
zdiagnozowane 

potrzeby 
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3. KADRA-PARTNER Sp. z o.o. 
Żłobek Nasze Dzieci 
ul. Tęczowa 3a 
53-601 Wrocław 5 miejsc  30 600,00 702 pkt  510,00 

Oferta spełnia 
wymagania 

konkursowe i 
odpowiada na 
zdiagnozowane 

potrzeby 

4. „Towarzystwo Wiedzy 
Powszechnej” Oddział 
Regionalny we Wrocławiu 

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

Wrocław   

26 miejsc  159 120,00 693 pkt  510,00 

Oferta spełnia 
wymagania 

konkursowe i 
odpowiada na 
zdiagnozowane 

potrzeby 

Oferent złożył ofertę 
na 30 miejsc. 

Z uwagi na uzyskanie 
przez Oferenta 
mniejszej liczby 

punktów od innych 
wybranych ofert oraz 

limit środków 
finansowych 

przeznaczonych na 
realizację zadania 

publicznego 
konieczne było 

zmniejszenie liczby 
miejsc objętych 

dotacją o 4 miejsca 
tj. z 30 miejsc do 26 

miejsc. 

  100 miejsc      
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VII. Oferty, które spełniły wymagania konkursowe, ale nie zostały wybrane przez komisję konkursową do realizacji zadania publicznego z uwagi 
na uzyskanie niższej liczby punktów od ofert wybranych oraz limit środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania: 

 

L.p. Nazwa podmiotu oraz 
nazwa i adres żłobka 

Liczba punktów przyznanych przez 
komisję konkursową 

1. Entliczek Sylwia Kałuziak 
Niepubliczny Żłobek Entliczek 
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 

115a 52-232 Wrocław  
 

 

342 pkt 

2. UM BUM Kamila Jędrusiak 
klub dziecięcy pn. UM BUM 
ul. Jugosłowiańska 65c 

51-107 Wrocław 

 

423 pkt 

3. SYPRO ENERGY Katarzyna 
Długosz-Kowalska 
żłobek pn. Skrzaty 2 
ul. Azaliowa 22 

51-252 Wrocław 

 

639 pkt 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 
Małgorzata Kaczmarczyk 

Jadwiga Mizińska 

Zdzisława Walaszczyk 

Marianna Wilisowska 

Ewelina Pagacz 

Remigiusz Szeląg 

Mariusz Walaszczyk 

Teresa Pasińska 

Magdalena Wiktorska - Chojcan 


