
Załącznik do Zarządzenia tlr'i$vCrlzol g

Prezydenta Miasta Knurow
z dnia .l:! 11,2019 r.

PREZYDENT MIASTA KNUROW
ogłaSZa

otwańy konkurs ofeń

na realizację w roku 2020 zadania publicznego pod nazwą.

,,Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów
sprawowanej w formie dziennego opiekuna".

l, PODSTAWA PRAWNA:

1) art 45i61 ustawyzdnia4lutego2011 r. oopiecenaddziecmi wwiekudo|at3(Dz.U.z2019r,
poz 506 t 1. ze zm.),

2) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pozytku pubłicznego i o wolontariacie (Dz U
z 2019 r., poz. 688 t j ze zm.),

3) uchwała Nr XXlX/394l17 Rady Miasta Knurow z dnla 'l5 lutego 2017 r, w sprawie ustalenia
maksymalnego wyna9rodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty
za pobyt i wyzywienie dziecka u dziennego opiekuna.

ll. ADRESAT KONKURSU:

Konkurs skierowany .1est do podmiotow, mających organizowac opiekę nad dziecmi w wieku
od 20 tygodniażycia do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziecmiw wieku do lat 3 (Dz. U. z2019 r.

poz 409 ze zm.)

lll. RoDzAJ ZADANlA lWYsoKoŚc ŚRoDKoW PUBL|CZNYCH:

1 Opieka nad dziecmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna zgodnie z ustawą
z dnla 4 lutego 2011 r, o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Knurow.

2 Wysokośc środkow przeznaczonych w 2020 r. przez Gminę Knurow na realizację zadania
okreslonego w pkt. 1 wynosi 46 000,00 zł,

3 Planowana liczba dzieci do objęcia opieką przez dziennych opiekunow - 5

4 Planowana liczba dziennych opiekunow - 1.

lV, PRZEDMlOT KONKURSU:

1 Przedmiotem konkursu jest dokonanie wyboru dziennych opiekunow, z ktorymi Gmina Knurow,
działając w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3,
podpisze umowę na świadczenie usług dziennego opiekuna, Wzor umowy stanowi załącznik nr 3
do ogłoszenia.

Organizowanie i sprawowanie opieki w formie dziennego opiekuna nad dziecmi w wieku od 20
tygodnia zycia do |at 3, posiadającymi stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Knurow,
obejmuje:

1) przygotowanie koncepcji organizacji opieki sprawowanej w formie dziennego optekuna,
zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3, z uwzględnieniem
przygotowania i podania zapewnianego i dostarczanego przez rodzicowlopiekunow prawnych
wyzywrenia, a takze możliwości korzystania z pomocy wolontariusza, za zgodą Gminy Knurow;

2) sprawowanie opieki przez nie więcej niż 10 9odzin dziennie, od poniedziałku do piątku,
w indywidualnie ustalonych godzlnach pracy:



a) w przypadku dzieci zdrowych, nie wymagających szczegolne.1 opieki ipowyze1 ''l roku życla
nad minimalnie 4 oraz maksymalnie 5 dzieci,

b) w przypadku gdy w grupie zna1duje się dziecko, ktore nie ukończyło pierwszego roku życia,
jest niepełnosprawne lub wymaga szczegolnej opieki, maksymalnie nad 3 dzieci,

3) zapewnienie dzieciom, będącym pod opieką dziennego opiekuna warunkow bytowych
zbliżonych do domowych;

4) zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb kazdego z nich;

5) prowadzenie zajęc opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających roZWoJ

psychomotoryczny dziecka, właściwych dla wleku dziecka;

zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, będącym pod opieką dziennego opiekuna;

wspołpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi, w szczegolności poprzez korzystanie z ich
pomocy w sprawowaniu opieki nad dziecmi w czasie prowadzenia zaJęc oraz prowadzenie

konsultacji i udzielanie porad w zakresie pracy z dziecml;

stały kontakt z pracownikiem Miejskiego Centrum Edukacji, odpowiedzialnym za nadzor
nad złobkami klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;

gotowośc do przyjęcia dziecka w ramach zastępstwa za innego opiekuna, przy ezym liczba
dzrect znajdujących się pod opieką nie moze przekroczyc 5,

3 Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r,

V. WYMOGI FORMALNE:

1) oferty sporządza się na obowiązującym druku, stanowiącym załącznlk nr 1do niniejszego
ogłoszenia, ktory mozna pobrac z Biuletynu lnformacjl Publicznej Urzędu Miasta Knurow
oraz ze strony Mie.lskiego Centrum Edukacji w Knurowie uĄryly k!ul9!y§!_U_pl;

2) oferta powinna zostac sporządzona komputerowo, maszynowo lub wypełniona czytelnym Pismem
l posiadac odręczny podpis oferenta;

3) oferty ktore nie spełnią wymogow, określonych w pkt 1 i 2, zoslaną złozone niekompletne

co do wymaganego zestawu dokumentow lub informacji, zostaną złożone na nieaktualnym druku

albo po terminie wskazanym w ogłoszeniu pozostaną bez rozpalrzenia,,

4) złożone oferty nie będą zwracane,

Vl. WYMOGl MERYTORYCZNE:

W otwartym konkursie ofert mogą wziąc udział osoby fizyczne, ktore spełniają wymogi okreŚlone w art,

39 ustawy z dnia 4 lutego 2O11 r o opiece nad dziecmiw wieku do lat 3, tj.:

1) dają rękojmię nalezytego sprawowania opieki nad dziecmi;

2) nre są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została
im zawieszona ani ograniczona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałoŻonY

ni podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

4) nie figurulą w bazre danych Rejestru Sprawcow Przestępstw na Tle Seksualnym z dostęPem

ogran,c.onym lub nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za inne przestęPstwo umYŚlne;

5) posiadają warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dziecmt,

6) odbyły szkolenie dla opiekunow dziennych, zgodne z art 39 usi. 1 pkt. 6 ustawY z dnia 4 lutego

2O1i'r. o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3, tj w wymiarze: 160-godzin albo 4O-godzinne

szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jezeli Posiada
kwalifikacje, pielęgniarki połoznej, opiekunki dziecięcej nauczyciela wychowania przedszkolnego,

nauczyciela edu'kicji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, Pedagoga
społeczno- wychowawczego pedagoga wczesneJ edukacji teraPeutY Pedagoglcznego lub

6)

7)

B)

9)



ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie
rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogiczne1
w złobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia
dziecięca, psychologia wspieranla rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza
(do odbycla szkolenia nie .1est zobowtązana osoba, ktora pracowała z dziecmi w wieku do lat 3
przez okres co na1mniej 12 miesięcy bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia funkcji
dziennego opiekuna);

7) odbyły nie wczesniej niz 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna
szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy;

B) posiadają tytuł prawny do lokalu na terenie Gminy Knurow, bądź zawarły przedwstępną umowę
najmu lokalu w ktorym docelowo będą sprawowały opiekę nad dziecmi;

9) posladają aktualną książeczkę zdrowia do celow sanitarno-epidemiologicznych oraz zobowiązu.lą
się do zachowania je1 wazności do końca obowiązywania umowy;

10) zadeklaru.lą chęc sprawowania opieki nad dziecmi od poniedziałku do piątku w wymiarze 10
godzin dziennie, zwyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie od 1 stycznia2020 r.

do 31 grudnia 2020 r

Vll. WYKAZ NlEZBĘDNYCH DOKUMENTOW:

1) formularz ofeńy (załącznik nr 1 do ogłoszenia);

2) oświadczenie oferenta o udzieleniu rękojmi nalezytego sprawowania opieki nad dziecmi (załącznik
nr 2 do ogłoszenia);

3) oświadczenle oferenta o nie pozbawieniu praw rodzicielskich (załączntk nr 2 do ogłoszenia);

4) oświadczenie oferenta o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (załącznik nr 2 do ogłoszenia);

5) kopie dokumentow potwierdzających wykształcenie,

6) kopia dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia dla oplekunow dziennych;

7) kopia aktualnej ksiązeczki zdrowia dla celow sanitarno-epidemiologicznych;

B) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w ktorym oferent chce sprawowac
opiekę nad dziecmi (np. akt własności, umowa użyczenia, umowa najmu, przedwstępna umowa
najmu);

9) oświadczenie o przyjęciu do wiadomości informacji o przetwarzaniu danych osobowych
stanowiącej załącznik nr 4 do ogłoszenia (załącznik nr 2 do ogłoszenia);

,10) zaswiadczenie o niekaralności wystawione nie wczesniej niz 3 miesiące przed rozpoczęciem
pełnienia funkcji dziennego opiekuna,

11) potwierdzenie odbycia kursu z zakresu pienłsze1 pomocy nie wcześniej niz 2 lata przed
rozpoczęciem pełnienia funkcli dziennego opiekuna;

12) referencje (jezeli oferent posiada).

Vlll. OCENA FORMALNA OFERT:

Ocena formalna obejmu.le:

1) złozenie oferty w dopuszczalnym terminie;

2) poprawnośc formularza oferty i .1ego wypełnienia;

3) kompletnosc złożonych dokumentow;

4) oferty, ktore spełnią wymienione wyzej kryieria zostaną dopuszczone do kolejnego etapu
postępowan ia - oceny merytoryczne1.

lX. OCENA MERYTORYCZNA OFERT:

Ocena merytoryczna oferty obejmuje,



1)

2)

weryfikację waru n kow lokalowych, przeprowadzoną w formie wizytacji;

weryfikację spełnienia wymogow przedstawionych pod, poz, Vl - WYMOGl MERYTORYCZNE,
pkt 1 do 10,

1)

DODATKOWA OCENA:

weryfikacla i ocena warunkow lokalowych dokonana będzie przez pracownikow Miejskiego
Centrum Edukac.li w Knurowie, a jej wynik stanowic będzie składową przy ocenie merytorycznej
nfarłrlVlVl L, j

2) wszyscy oferenci, ktorych oferty spełnią wymogi formalne, dodatkowo wezmą udział w rozmowie
kwaIifikacyjnej, Termin rozmowy zostanie ustalony indywidualnie. Ocena będzie stanowiła
składową ogolnej punktacji stosowanej w celu rozstrzygnięcia konkursu.

Xl. TERMlN SKŁADANlA OFERT:

Oferty wraz z wymaganymi załączn|kami nalezy złożyc w Kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji
z siedzibą w Knurowie przy al. Lipowej 12, w terminie do dnia,!U grudnia 2019 r. do godz. 13:30
w zamknlętej kopercie z dopiskiem: ,,Konkurs ofeń dziennych opiekunów" wraz z podaniem imienia
i nazwiska oraz adresu oferenta.

Xll. TRYB l KRYTER|A OCENY:

1 Oferty spełnia.lące kryteria formalne będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez
Prezydenta Mlasta Knurow.

2, Wyboru ofert Komisja Konkursowa dokonu,le w oparciu o kryteria i punktację określoną w tabeli,
jak nizej:

3 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie pozniej niz w terminie 14 dni od ostatniego dnia
przyjmowania ofert,

4. Decyzję o wyborze oferentow podejmuje Prezydent Miasta Knurow,

5 Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego.

6 Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości:

1) w BiuIetynie lnformacji Publicznej Urzędu Miasta Knurow;
2) na iabllcy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurow;
3) na tabltcy ogłoszeń i na stronie internetowej Mie.lskiego Centrum Edukacjiw Knurowie.

7 Umowa o świadczenie usług opiekuńczych przez dziennego opiekuna zostanie zawarIa
z dziennym opiekunem wyłącznie w przypadku przystąpienia do umowy osoby zainteresowanej
powierzeniem dziecka wybranemu opiekunowt,

B Dzienny opiekun podlega obowiązkowt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone przy sprawowaniu opieki Umowę ubezpieczenia dziennego oPiekuna

X,

Lp. Kryteria oceny Maksymalna
liczba ounktów

1 2. J,

Spełnienie wymogow określonych w ań. 39 ustawy z dnia 4lutego 2011 r.

o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3

Ę

2 warunki lokaIowe 10

3 Wykształcen ie oferenta 5,-i
Doświadczenie oferenta w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 A

Ą Ocena na podstawie indywidualnej rozmowy Ą

6 Koncepcja sprawowania opieki nad dziecmi 10

Razem 40



od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie zawiera
Gmtna Knurow.

9. Prezydent Miasta Knurow będzie prowadził jawny wykaz dziennych opiekunow, z ktorymi zawarł
Umowę.

Xlll, lNFORMACJE DODATKOWE:

1 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziecmi
w wieku do lat 3 w 2019 roku nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferentow. W roku2017
i 2al1 w ramach ogłoszonych otwartych konkursow ofeń na realizację zadania publicznego
związanego z organizaclą i zapewnieniem opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy
Knurow sprawowanej w formie dziennego opiekuna wydatkowano kwoty:

1) kwota wydatkowana w 2017 roku: 7 698,00 zł
2) kwota wydatkowana w 2018 roku,,22 569,50 zł

2, Prezydent Miasta Knurów zastrzega sobie prawo do:

1) odwołania konkursu bez podania przyczyny,,
2) przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

3 Dodatkowych informacji można uzyskac w Miejskim Centrum Edukacjiw Knurowie, al. Lipowa ,12

lub pod nr telefonu 32 235 27 02.


