
Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 3081/2022
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
z dnia 28 lipca 2022 r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DRUGIEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE 
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE W DZIEDZINIE 
ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 W 2022 ROKU

I. Rodzaj zadania.

Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególnych uzasadnionych przypadkach 
określonych w ustawie do 4 roku życia, na terenie Siemianowic Śląskich.
Zadanie dla dzieci spełniających łącznie wymienione poniżej warunki:
1. mają ukończony 20 tydzień/1 rok życia,
2. zamieszkują na terenie Gminy Siemianowice Śląskie,
3. zostały wyłonione w drodze naboru według zasad rekrutacji określonych w niniejszych 
szczegółowych warunkach konkursu ofert.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadania w ramach niniejszego konkursu Gmina planuje przeznaczyć kwotę
do 157.000,00 zł.

III. Adresaci konkursu. 

Do złożenia oferty uprawnione są podmioty prowadzące żłobki/kluby dziecięce zgodnie
z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2022 r., 
poz. 1324 z późn. zm.), wpisane na dzień złożenia oferty do „Rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych”, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.

IV. Warunki realizacji zadania oraz wymagania stawiane realizatorom.

1. Realizacja zadania będzie polegała na zapewnieniu dzieciom od ukończenia 20 tygodnia 
życia/1 roku życia do lat 3 (w szczególnych uzasadnionych przypadkach określonych
w ustawie do lat 4) opieki w niepublicznym żłobku lub klubie dziecięcym, w dni robocze
od poniedziałku do piątku, w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka, 
w szczególności poprzez:
a) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 

domowych;
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b) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez 
prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb dziecka;

c) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających 
rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;

d) współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, uczęszczających do 
żłobka/klubu dziecięcego;

e) zapewnienie wyżywienia przebywającym w żłobku/klubie dziecięcym dzieciom;
f) zapewnienie opieki przez wykwalifikowany personel w ilości dostosowanej do liczby 

uczęszczających dzieci;
g) zapewnienie przynajmniej jednej pielęgniarki lub położnej w żłobku, do którego 

uczęszcza więcej niż 20 dzieci;
h) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu dzieci.

2. Zadanie może być powierzone podmiotowi, który:
a) prowadzi na terenie Siemianowic Śląskich żłobek/klub dziecięcy w rozumieniu ustawy

z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. 
zm.);

b) posiada lokal spełniający wymagania określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1324 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie 
wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być 
prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 72);

c) zatrudnia personel opiekuńczy, posiadający kwalifikacje określone w ustawie z dnia 
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1324 
z późn. zm.) oraz prowadzi żłobek lub klub dziecięcy zgodnie z przepisami prawa;

d) działa na podstawie statutu i regulaminu organizacyjnego, o których mowa
w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 1324 z późn. zm.);

e) żłobek lub klub dziecięcy został wpisany do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych”, 
prowadzonego przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.

3. Ustala się następujące zasady stwierdzania i dokumentowania stanu faktycznej liczby dzieci
w żłobku/klubie dziecięcym:

a) podmiot zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej pełną 
dzienną identyfikację zapisanych i uczęszczających dzieci,

b) miesięczna wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż iloczyn kwoty 
przyznanej na jedno dziecko i ilość dzieci określonych w zawartej umowie,
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c) miesięczna wysokość dofinansowania pobytu jednego dziecka zależna będzie
od frekwencji dziecka wg poniższej tabeli:

ilość dni obecności w żłobku/klubie
dziecięcym

wysokość dofinansowania

0 % - 49 % 50 %

50 % - 100 % 100 %

d) dofinansowanie przysługuje na każde dziecko, które zostało przyjęte do żłobka lub 
klubu dziecięcego w terminie pierwszych 5 dni roboczych danego miesiąca oraz 
z którego rodzicami/opiekunami prawnymi została zawarta umowa z zachowaniem 
powyższego terminu. Dotacja  przysługuje na  dziecko od momentu rozpoczęcia  
uczęszczania dziecka  do żłobka lub klubu dziecięcego z zachowaniem powyższych 
warunków.

e) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w żłobku/klubie dziecięcym
powyżej  50 % zadeklarowanej ilości dni opieki w przeciągu dwóch następujących 
po sobie miesięcy dofinansowanie  na to dziecko nie będzie przysługiwało.

f) podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zobowiązany jest do przekazywania
Wydziałowi Polityki Społecznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie miesięcznej
informacji, sporządzonej na podstawie prowadzonej dokumentacji zawierającej:
listę dzieci, frekwencję w danym miesiącu, wyliczoną należną kwotę za każde dziecko,
w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

g) środki finansowe przekazane zostaną przelewem zgodnie z zawartą umową.

V. Termin realizacji zadania.

Czas realizacji zadania: wrzesień-grudzień 2022 r.

VI. Koszty realizacji zadania i zasady przyznawania dotacji.

1. Przekazanie z budżetu gminy dotacji na realizację zadania publicznego objętego 
konkursem ma charakter wsparcia. 

2. Opieka nad dziećmi będzie współfinansowana wyłącznie w przypadku opieki nad 
dziećmi, które nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy żłobka/klubu
dziecięcego.

3. Koszty wyżywienia dziecka w żłobku/klubie dziecięcym stanowią odrębne koszty. 
Koszty te nie będą współfinansowane przez Gminę Siemianowice Śląskie i nie mogą 
być umieszczone w kalkulacji przedłożonej w ofercie.
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4. Przy określaniu wysokości dofinansowania dla poszczególnych podmiotów Gmina 
Siemianowice Śląskie zastosuje ujednolicone stawki na realizację tego samego rodzaju
usługi jeśli jej standard będzie taki sam lub zbliżony; maksymalna wysokość 
dofinansowania w 2022 r. może wynieść miesięcznie nie więcej niż 120 zł na 1 dziecko
w danym żłobku i 100 zł w danym klubie dziecięcym.
Kwota ta pomniejsza opłaty wnoszone przez rodziców.

5. Dofinansowanie ze strony Gminy Siemianowice Śląskie jednego miejsca opieki nie 
może stanowić więcej niż 50 % kosztów opieki miesięcznie, ponoszonych faktycznie 
przez rodziców (po odliczeniu innych dofinansowań czy dotacji).

6. Przekazane środki finansowe mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie 
wydatków bieżących, bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi opieki nad 
dziećmi tj. przede wszystkim: wynagrodzenie personelu opiekuńczego, pielęgniarki, 
dyrektora żłobka, personelu sprzątającego, zakup elementów wyposażenia 
żłobka/klubu dziecięcego, promocja usługi opieki w żłobku/klubie dziecięcym, zakup 
materiałów edukacyjnych, plastycznych, środków higienicznych i środków czystości, 
czynsz w części dotyczącej żłobka/klubu dziecięcego, media, usługi telekomunikacyjne
itp. 

7. Koszty niekwalifikowane stanowią koszty kredytu, leasingu, naprawy samochodu, 
ubezpieczenia samochodu. W przypadku wykazania powyższych kosztów w ofercie, 
kosztorys zostanie odpowiednio umniejszony o wskazane koszty.

8. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku 
oferent zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy zaktualizowanej 
kalkulacji kosztów realizacji zadania.

9. Oferent może pobierać od rodziców/opiekunów prawnych opłaty, wynikające
z prowadzonej działalności gospodarczej, w tym opłaty wpisowe, rekrutacyjne,
 za wyżywienie, dodatkowe zajęcia i inne. Faktyczne aktualne opłaty za korzystanie
ze żłobka/klubu dziecięcego wnoszone przez rodziców/opiekunów prawnych,
z wyjątkiem opłat za usługę wyżywienia winny być wykazane w załączniku nr 1
do oferty, stanowiącej załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 3081/2022 
z dnia 28 lipca 2022 r. 

10. Dotacja przyznawana w ramach niniejszego konkursu nie może być przeznaczona na:

1) finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych i remontów,
2) pokrycie wydatków związanych z usługą wyżywienia,
3) pokrycie kosztów powstałych przed datą zawarcia umowy.

11. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków.

12. W okresie zawieszenia działalności żłobka/klubu dziecięcego lub nieświadczenia usług 
opiekuńczych dofinansowanie nie przysługuje.
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13. Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie może odmówić podmiotowi wyłonionemu
w konkursie ofert przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, 
iż podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, albo 
zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność 
merytoryczną lub finansową oferenta. 

VII. Wymagania konkursowe.

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki: 
1) kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) zmian złożonych do KRS-u

lub innej ewidencji, jeżeli takie miały miejsce, a nie zostały do dnia złożenia oferty 
wpisane przez Sąd do rejestru on-line; 

2) dokumenty potwierdzające upoważnienie do działania w imieniu 
oferenta/oferentów, w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów 
niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru;

3) dokumenty, stanowiące załączniki do wykazu kadry, stanowiącego załącznik nr 2
do oferty: dokumenty potwierdzające zatrudnienie, dokumenty potwierdzające 
ukończenie kursu pierwszej pomocy;

4) inne dokumenty mogące zdaniem oferenta mieć znaczenie przy ocenie oferty.

W przypadku składania kserokopii dokumentów wymagane jest potwierdzenie „za zgodność
z oryginałem” na każdej stronie przez osoby upoważnione.

VIII. Zasady i miejsce składania ofert.

1. Oferta musi być złożona w zamkniętej i opieczętowanej kopercie, i dopiskiem:
„KONKURS OFERT – OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 W 2022 ROKU”

2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik
nr 3 do zarządzenia nr 3081/2022 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 
28 lipca 2022 r., z ponumerowaniem każdej strony oferty.

3. Oferty można składać w Urzędzie Miasta przy ul. Michałkowickiej 105 
lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie,
ul. Michałkowicka 105,
41-103 Siemianowice Śląskie.
(nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną lub faxem).

4. Podmiot może złożyć tylko jedną ofertę, która może uwzględnić kilka lokalizacji 
żłobków/klubów dziecięcych pod warunkiem, że spełniają one wymagania 
konkursowe. Złożenie większej ilości ofert przez jeden podmiot będzie skutkowało 
odrzuceniem wszystkich.
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5. Podmioty mogą również złożyć ofertę wspólną zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1057 z późn. zm.).

IX. Termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa 18 sierpnia 2022 r.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

X. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1. Procedura rozpatrywania ofert przeprowadzona zostanie niezwłocznie po upływie 
terminu składania ofert.

2. Złożone w konkursie oferty zostaną skierowane pod obrady komisji konkursowej 
powołanej przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie odrębnym Zarządzeniem.

3. Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie unieważnia konkurs jeżeli nie zostanie 
złożona żadna oferta albo żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych 
w ogłoszeniu. 

4. Oferty, które przeszły ocenę formalną zostają poddane ocenie merytorycznej,
z zastosowaniem następujących kryteriów: 

L.p. Nazwa kryterium Wartość punktowa

1. Jakość oferowanej usługi:
a) Warunki organizacyjne żłobka (warunki lokalowe – 
ilość pomieszczeń, ich wyposażenie, metraż, godziny 
otwarcia, liczba oferowanych miejsc, plac zabaw, 
weranda/taras, wózkarnia, posiadane zabawki, pomoce 
edukacyjne itp.)

b) atrakcyjność oferty (m.in.: przyjęty program 
opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjny, realizacja 
procesu adaptacyjnego, różnorodność i wymiar 
godzinowy oferowanych zajęć, różnorodność grup 
wiekowych, liczba dodatkowych zajęć, prowadzenie 
oceny rozwoju dziecka, program żywieniowy, 
harmonogram dnia – należy szczegółowo opisać 
podejmowane działania. Dopuszcza się załączenie 
dokumentów),

c) współpraca z rodzicami (ocenie podlegać będzie 

0-20 pkt w tym:
0-10 pkt

0-5 pkt

0-5 pkt
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L.p. Nazwa kryterium Wartość punktowa

forma kontaktu z rodzicami tj. różnorodność kanałów 
komunikacyjnych, zakres przekazywanych informacji, 
podejmowanie działań włączających rodziców w życie 
placówki, podejmowanie działań edukacyjnych dla 
rodziców)

2. Kadra - kwalifikacje i doświadczenie zespołu, przy 
którego udziale będzie realizowane zadanie (spełnianie 
warunków określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3*)

Ocenie podlegać będą: wykształcenie, sposób 
zatrudnienia (najwyżej punktowana umowa o pracę), 
doświadczenie, ilość opiekunów w stosunku do ilości 
dzieci.
* W przypadku braku kwalifikacji zatrudnionej w żłobku 
osoby na stanowisku opiekuna zgodnie z warunkami 
określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 
1324 z późn. zm.) ww. osoba nie będzie brana pod 
uwagę przy rozpatrywaniu oferty i wpłynie to na 
punktację oferty.

W przypadku kiedy żadna z osób nie spełnia wymogów 
określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 oferta otrzymuje w niniejszym kryterium 0 pkt
 i nie podlega dalszej ocenie. 

0-20 * pkt

3.

 

Koszt miesięczny opieki nad dzieckiem w PLN (bez 
dopłat i zniżek)

0-20 pkt
‹ 900 – 20 pkt
900-950 – 15 pkt
951-1000 – 10 pkt
1001-1050 – 5 pkt
› 1050 – 0 pkt
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L.p.
Nazwa kryterium Wartość punktowa

4. Doświadczenie podmiotu w opiece nad dziećmi w 
wieku do lat 3 (od daty wpisu do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych)

0-10 pkt
powyżej 2 lat – 10 pkt
1-2 lat – 5 pkt
do roku – 0 pkt

Razem 0-70 pkt

5. Po dokonaniu oceny merytorycznej ofert, komisja konkursowa opiniuje oferty, które 
spełniają wymagania konkursowe.

6. Ostatecznego wyboru w terminie do miesiąca po terminie składania ofert dokonuje 
Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
Decyzja zostaje podjęta w formie zarządzenia i jest ostateczna. 

7. Wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości:

 w Biuletynie Informacji Publicznej,

 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie,

 na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie pod adresem 
www.siop.siemianowice.pl.

XI. Zasady rekrutacji dzieci na miejsca współfinansowane przez Gminę Siemianowice 
Śląskie:

1. Realizator zadania w porozumieniu z Gminą Siemianowice Śląskie określa terminy 
rekrutacji, opracowuje „Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka/klubu dziecięcego 
na miejsca współfinansowane przez Gminę Siemianowice Śląskie”, określa dokumenty
potwierdzające spełnienie przez dziecko kryteriów zawartych w ust. 4 niniejszych 
zasad rekrutacji.

2. Poza rekrutacją przyjęte zostaną dzieci, które uczęszczały do żłobka/klubu 
dziecięcego, prowadzonego przez oferenta na dzień ogłoszenia konkursu, pod 
warunkiem złożenia przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji o kontynuacji 
uczęszczania do żłobka/klubu dziecięcego, prowadzonego przez oferenta. Dzieci te 
muszą, podobnie jak dzieci objęte rekrutacją, spełniać warunki określone w ust. 4 
pkt a).

3. W przypadku, gdy pozostaną wolne miejsca dofinansowane przez Gminę to pozostałe 
dzieci uczestniczyć będą w organizowanym przez dyrektora żłobka/osobę kierującą 
klubem dziecięcym procesie rekrutacji.
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4.  Złożone karty podlegają ocenie punktowej zgodnie z poniższą tabelą:

a) Kryteria obligatoryjne:

- zamieszkiwanie na terenie Gminy Siemianowice Śląskie,

- wiek dziecka zgodny z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1324 z późn. zm.),

- oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w stosunku pracy, wykonują pracę
na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą 
gospodarstwo rolne, działalność gospodarczą lub nie mogą sprawować całodziennej 
opieki nad dzieckiem ze względu na stan zdrowia lub z innych ważnych przyczyn - 
kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego
dziecko.

b) Kryteria dodatkowe:

L.p. Kryteria dodatkowe Wartość punktowa

1. Niepełnosprawność dziecka 10 pkt

2. Rodzina dziecka korzystająca lub kwalifikująca się do objęcia
programem Karta Dużej Rodziny lub Siemianowicka Karta 
Rodzinna 3 i więcej

10 pkt

3. Niepełnosprawność rodziców/opiekunów prawnych dziecka 
- kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna 
prawnego samotnie wychowującego dziecko

10 pkt 

4. Samotne wychowywanie dziecka 5 pkt

5. Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej samej placówki 5 pkt

Razem 40 pkt

5. Rekrutację na miejsca współfinansowane przez Gminę Siemianowice Śląskie
przeprowadza żłobek/klub dziecięcy.

6. Decyzję o przyjęciu dziecka na miejsce współfinansowane przez Gminę Siemianowice
Śląskie podejmuje dyrektor żłobka/osoba kierująca klubem dziecięcym.

7. W przypadku większej liczby wniosków niż miejsc w żłobku/klubie dziecięcym o 
przyjęciu dziecka na miejsce współfinansowane przez Gminę Siemianowice Śląskie 
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decyduje kolejność na liście według uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych (im 
większa liczba punktów tym wyższe miejsce na liście). W przypadku uzyskania równej 
ilości punktów decyduje kolejność złożenia „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka/klubu
dziecięcego na miejsca współfinansowane przez Gminę Siemianowice Śląskie”.

8. Po zakończeniu rekrutacji na wolne miejsca przyjmowane będą dzieci spełniające 
kryteria obligatoryjne wg kolejności zgłoszeń.

XII. Warunki zawarcia umowy:
Przyznanie dotacji wymaga zawarcia pod rygorem nieważności umowy w formie pisemnej. 
Przed zawarciem umowy oferent zobowiązany będzie do:

1. aktualizacji harmonogramu realizacji zadania (w razie konieczności), 
2. aktualizacji kosztorysu realizacji zadania (w przypadku przyznania dotacji w wysokości 

innej niż wnioskowana).

XIII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku bieżącym i poprzednim 
zadania publiczne tego samego rodzaju:

W latach 2020-2021 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie zlecił zadanie tego samego 
rodzaju, jak określone w niniejszym ogłoszeniu, tj. organizacja opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3, w szczególnych uzasadnionych przypadkach określonych w ustawie do 4 roku życia, 
udzielając dotacji w wysokości:

W 2020 r. - 658.800,00 zł

W 2021 r. – 481.040,00 zł

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie zastrzega sobie prawo do:

1. Unieważnienia konkursu jeżeli nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie 
spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie ofert.

2. Dokonania zmiany ogłoszenia o konkursie ofert przed upływem terminu składania ofert.

3. Zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

4. Przedłużenia terminu składania ofert.

5. Wyboru więcej niż jednej oferty.
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