
l'4J,ZARZĄDZENIE NR VIIII~ .... .12021
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW

z dnia ~[~ .. 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego
pn. "Prowadzenie żłobka w budynku przy ul. Reja 14 w Lubartowie"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 i 1378), art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r.
poz. 75), art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i art.l5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Uchwały Rady Miasta Lubartów NR XXVII/20l/2021 w sprawie
zmiany Uchwały NR XXVI/194/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2021,
zarządzam co następuje:

§ l. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania
publicznego pn. "Prowadzenie żłobka w budynku przy ul. Reja 14 w Lubartowie".

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.

3. Konkurs, o którym mowa w ust.1 będzie przeprowadzony zgodnie z odpowiednim zastosowaniem ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, oraz kryteriami zawartymi
w załączniku, o którym mowa w ust.2.

4. Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubartów
www.um1ubartow.bip.lubelskie.pl (zakładka Współpraca z organizacjami pozarządowymi/ Konkursy, Nabory
ofert), na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów www.lubartow.pl oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Strategii, Rozwoju i Funduszy
Zewnętrznych Urzędu Miasta Lubartów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Bfbf;l~
Krzysztof Paśnik

'"

http://www.um1ubartow.bip.lubelskie.pl
http://www.lubartow.pl


Załącznik nr l do
Zarządzenia NR. '/.11l16.1!'lW.~Ą
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia ~~.~ WotA ".

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ MIASTA LUBARTÓW

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania
publicznego pn. "Prowadzenie żłobka w budynku przy ul. Reja 14

w Lubartowie"
oraz nabór na członków komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Lubartów, na podstawie art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75), art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
Uchwały Nr XXVW201l2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXVV194/2020 Rady Miasta Lubartowa z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2021, Zarządzenia Nr '!.ł!I.lfł~~/W.~(1..... Burmistrza Miasta
Lubartów z dnia ~.q_M.ct'..~.lA. (f�. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację,
w formie powierzenia, zadania publicznego pn. "Prowadzenie żłobka w budynku przy ul. Reja 14
w Lubartowie", ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania
publicznego pn. "Prowadzenie żłobka w budynku przy ul. Reja 14 w Lubartowie".
Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o:
1. Gminie - rozumie się przez to Gminę Miasto Lubartów;
2. konkursie - rozumie się przez to niniejszy otwarty konkurs ofert;
3. budynku - rozumie się przez to budynek przy ul. Reja 14 w Lubartowie;
4. ogłoszeniu - rozumie się przez to niniejsze ogłoszenie;
5. rodzicu - rozumie się przez to także opiekuna prawnego albo inną osobę, której sąd powierzył

sprawowanie opieki nad dzieckiem;
6. umowie - rozumie się przez to umowę dotacyjną na podstawie której realizowane będzie zadanie

publiczne będące przedmiotem konkursu;
7. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat

3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 );
8. żłobku - rozumie się przez to żłobek w rozumieniu powyższej ustawy.

I. Tytuł zadania publicznego:

"Prowadzenie żłobka w budynku przy ul. Reja 14 w Lubartowie".
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ll. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest zlecenie prowadzenia żłobka w budynku przy ul. Reja 14 w Lubartowie.
Zadanie publiczne obejmuje przeprowadzenie remontu i dostosowanie budynku do użytkowania jako
żłobek z zapewnieniem miejsc dla co najmniej 30 dzieci. Dopuszcza się zmianę liczby miejsc
w żłobku, w zależności od wydanych w tym zakresie decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej
i Państwowej Straży Pożarnej.

m. Wydział zlecający:

Wydział Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12
w Lubartowie.

IV. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

Do złożenia oferty uprawnione są podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2-3 ustawy
z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj.:
1. osoby fizyczne,
2. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

V. Termin realizacji zadania publicznego:

Od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku, w tym:
1. remont wszystkich pomieszczeń w budynku, dostosowanie i wyposażenie do potrzeb

prowadzenia w nim żłobka z zapewnieniem co najmniej 30 miejsc dla dzieci, w terminie: do dnia
31 sierpnia 2021 roku;

2. prowadzenie żłobka z zapewnieniem co najmniej 30 miejsc dla dzieci : od dnia l września
2021 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku, z zastrzeżeniem, że świadczenie opieki nad dziećmi
powinno rozpocząć się nie później niż od dnia 1 września 2021 roku.

W przypadku wystąpienia obiektywnych i nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od oferenta:
1. uniemożliwiających dostosowanie i wyposażenie budynku do potrzeb prowadzenia w nim żłobka

w terminie do 31 sierpnia 2021 roku, Gmina może odpowiednio wydłużyć termin w drodze
aneksu do umowy na umotywowany wniosek oferenta.

2. uniemożliwiających prowadzenie żłobka w terminie od dnia 1 września 2021 roku do dnia
30 czerwca 2026 roku, Gmina może zmienić ten termin oraz termin rozpoczęcia świadczenia
opieki w żłobku.

VI. Maksymalna wysokość dotacji Gminy na realizację zadania publicznego:

Dotacja Gminy na organizację opieki w pierwszym roku realizacji zadania będzie wynosić nie więcej
niż 20000 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.
W kolejnych latach realizacji zadania dotacja nie będzie udzielana.
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VII. Miejsce realizacji zadania publicznego, warunki lokalowe i koszty związane
z utrzymaniem budynku oraz termin i miejsce przeprowadzanej wizji lokalnej budynku:

Miejscem realizacji zadania publicznego jest zabudowana nieruchomość przy ul. Reja 14
w Lubartowie.
Powierzchnia działki: 4459 m2

Powierzchnia użytkowa budynku - 819 m2

Ilość kondygnacji - 2

Zlokalizowany na działce budynek jest po pogłębionej termomodemizacji. Wnętrze obiektu wymaga
remontu i dostosowania do potrzeb prowadzenia żłobka.

Oferent zobowiązany jest dostosować i wyposażyć budynek na potrzeby prowadzenia w nim żłobka
zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 roku
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być
prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U z 2019 r. poz. 72).

Planowany remont wszystkich pomieszczeń w budynku i ich adaptacja na potrzeby prowadzenia
żłobka muszą zostać uzgodnione z Gminą. Minimalny wkład finansowy w remont obiektu nie może
stanowić kwoty niższej niż 480000 zł. Koszt remontu podlega weryfikacji przez Gminę na etapie
uzgodnienia jego zakresu oraz po faktycznym poniesieniu wydatków.
Zakres remontu musi obejmować:
- wymianę instalacji elektrycznej w całym budynku (z zachowaniem opraw oświetleniowych

i instalacji oświetlenia awaryjnego)
- wymianę instalacji zimnej wody w całym budynku,
- wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej w całym budynku
- wymianę i renowację okładzin podłogowych,
- dostosowanie wewnętrznej komunikacji obiektu między piętrami do potrzeb osób

z niepełnosprawnościami,
- remont łazienek oraz pomieszczeń gospodarczych,
- przebudowę parkingu wraz z przebudową podziemnego magazynu,
- remont ogrodzenia,
- wykonanie placu zabaw,
- dostosowanie budynku do wymagań przeciwpożarowych oraz sanitarno- epidemiologicznych,
- remont i wyposażenie zaplecza kuchennego.

Remont musi obejmować całość budynku, tj. wszystkie pomieszczenia budynku.
Po upływie okresu, na który umowa została zawarta strony nie będą dokonywać rozliczenia
z tytułu nakładów dokonanych na nieruchomość.

W dniu 10 marca 2021 roku o godz. 10.00 przy ul. Reja 14 w Lubartowie oferenci mogą dokonać
wizji lokalnej budynku w celu zapoznania się z nim, w tym dokonania oceny zakresu
potrzebnego remontu i wyposażenia.

Budynek zostanie przekazany przez Gminę oferentowi, którego oferta zostanie wybrana do realizacji,
do nieodpłatnego korzystania przez okres realizacji umowy zlecającej wykonanie zadania
publicznego.
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Wszelkie koszty związane z dysponowaniem, użytkowaniem, utrzymaniem i wyposażeniem budynku,
ponosi oferent. Rzeczywiste koszty utrzymania budynku zależą m.in. od sposobu jego użytkowania,
zużycia mediów oraz przyjętej koncepcji prowadzenia żłobka przez oferenta.

VIII. Opis i warunki realizacji zadania publicznego:

Planowana liczba miejsc w żłobku nie mniej niż 30.

1. Adresaci zadania publicznego:

Opieką żłobka muszą być objęte w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie Gminy,
w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy
3 rok życia, lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem
przedszkolnym - do 4 roku życia.

2. Zadania Żłobka:

Do zadań żłobka należy w szczególności:
1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie

zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3. prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój

psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;
4. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci;
5. zapewnienie dzieciom odpowiedniego wyżywienia zgodnie z wymaganiami dla danej grupy

wiekowej;
6. współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka, w szczególności

w zakresie jego bieżącego funkcjonowania, warunków, zakresu oraz jakości świadczonej opieki
i prowadzonych zajęć.

3. Dni i godziny funkcjonowania żłobka:

1. żłobek ma funkcjonować w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30
i świadczyć opiekę nad dzieckiem w wymiarze 10 godzin dziennie.

2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek
rodzica wydłużony, za dodatkową opłatą ponoszoną przez rodzica.

4. Personel żłobka:

1. pracą żłobka powinien kierować dyrektor posiadający kwalifikacje określone ustawą;
2. skład personelu zatrudnionego w żłobku powinien być dostosowany do liczby dzieci

uczęszczających do żłobka;
3. jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy

w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub
dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad pięciorgiem dzieci;

4. w żłobku powinna być zatrudniona przynajmniej jedna pielęgniarka lub położna.
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5. Warunki realizacji zadania publicznego, w tym pobierania opiat od rodziców:

1. Oferent zobowiązany jest do remontu wszystkich pomieszczeń budynku oraz dostosowanie sal
iwyposażenia w meble, pomoce dydaktyczne izabawki;

2. Oferent, po zawarciu umowy z Gminą, zobowiązany jest do podjęcia działań w celu
przeprowadzenia remontu oraz uzyskania wymaganych prawem decyzji potwierdzających
spełnianie przez budynek wymagań przeciwpożarowych i sanitarno - epidemiologicznych.

3. w pierwszym roku funkcjonowania żłobek będzie prowadzony bez odpłatności dla rodziców -
mieszkańców Lubartowa,

4. żłobek może pobierać od rodziców opłaty za pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin;
5. dopuszcza się prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci objętych opieką w żłobku

za dodatkową opłatą ponoszoną przez rodzica, z zastrzeżeniem, że:
a) zajęcia te muszą mieć charakter fakultatywny (uczestnictwo dziecka zależy od decyzji

rodzica) i nie mogą zakłócać prawidłowego funkcjonowania żłobka;
b) w żłobku oraz na stronie internetowej żłobka powinien być zamieszczony cennik

dodatkowych zajęć.

IX. Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem realizacji zadania publicznego jest utworzenie i prowadzenie przez Oferenta żłobka
z zapewnieniem miejsc dla co najmniej 30 dzieci na zasadach i warunkach określonych w ogłoszeniu.

X. Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1. Dostosowanie i wyposażenie budynku, w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie
żłobka, w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku;

2. Rozpoczęcie świadczenia opieki nad dziećmi najpóźniej od dnia l września 2021 roku;
3. Zapewnienie miejsc dla co najmniej 30 dzieci, w każdym miesiącu funkcjonowania żłobka.

XI. Zasady przyznania dotacji przez Gminę:

l. Żłobek będzie utworzony i prowadzony w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.
2. W konkursie do realizacji może zostać wybrana oferta, która otrzymała najwyższy wynik

punktowy w ocenie merytorycznej.
3. Poza udostępnieniem budynku oraz planowaną dotacją w pierwszym roku funkcjonowania

Gmina nie będzie dotowała prowadzenia żłobka przez pozostały okres realizacji zadania.
4. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów, w tym o których mowa w dziale X

ogłoszenia, będzie powodem rozwiązania umowy przez Gminę.
5. Powierzenie realizacji zadania nie następuje w drodze decyzji administracyjnej w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późnozm.) i od wyboru nie przysługuje odwołanie.

6. Warunkiem rozpoczęcia prowadzenia żłobka w udostępnionym budynku jest zawarcie umowy
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

7. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do kontaktu z Wydziałem Oświaty
w Urzędzie Miasta Lubartów w celu potwierdzenia gotowości realizacji zadania publicznego,
w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

8. Niedotrzymanie powyższego terminu może być uznane przez Gminę jako rezygnacja
z realizacji zadania. W takim przypadku Gmina może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem,
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którego oferta otrzymała największą z kolei liczbę punktów, zgodnie z rozstrzygnięciem
konkursu.

9. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązuje się do wykonania
zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

10. Oferta stanowi integralną część umowy.
11. Udostępnienie budynku następuje nieodpłatnie na okres realizacji zadania.

12. Z realizacji i wykonania zadania publicznego oferent sporządza stosowne informacje
i sprawozdania, w terminach określonych w umowie i na formularzach określonych przez
Gminę. Oferent przekazuje Gminie miesięczne informacje określające liczbę dzieci objętych
opieką w żłobku oraz sporządza sprawozdanie roczne.

XII. Sposób i termin składania ofert:

l. Ofertę składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2. Oferta powinna być popisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną/e. Jeśli osoba nie dysponuje

imienną pieczątką, podpis winna złożyć pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie)
z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

3. Termin składania ofert upływa w dniu 18 marca 2021 r. o godz. 12.00. Oferty należy składać
wyłącznie w formie papierowej, w zaklejonych kopertach, z dopiskiem nazwy oferenta oraz
nazwy zadania publicznego tj.: "Prowadzenie żłobka w budynku przy
ul. Reja 14 w Lubartowie". Oferty przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Lubartów w Biurze
Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy urzędu tj. 7.30- 15.30.

4. Oferty złożone w innych lokalizacjach lub dostarczone po upływie terminu składania ofert
(decyduje data i godzina wpływu) uznawane będą za niespełniające wymogów formalnych.

XIII. Komisja konkursowa, sposób oceny i wyboru oferty, termin rozstrzygnięcia konkursu
ofert oraz informacje o planowanym terminie zawarcia umów:

1. Oceny ofert dokonuje komisja konkursowa, zwana dalej "Komisją", powołana przez Burmistrza
Miasta Lubartów.

2. W skład Komisji wchodzą:
- Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych - przewodniczący Komisji,
- Z-ca Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa -

Z-ca przewodniczącego Komisji
- Naczelnik Wydziału Oświaty,
- Pracownik Wydziału Finansów - los,
- Pracownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych - los,
- do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,

3. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r.
poz. 256 z późno zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

4. Członek Komisji jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o tym, że nie podlega
wyłączeniu, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 oraz o bezstronności przy opiniowaniu ofert
w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie ofert.

6



5. Komisja pracuje na posiedzeniach jawnych w składzie liczącym ponad połowę jej składu
osobowego, w tym przewodniczący lub jego zastępca, a członkowie Komisji swoją obecność
potwierdzają na liście obecności.

6. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego
posiedzenie Komisji może zostać zwołane przez jego zastępcę.

7. Komisja dokumentuje swoją pracę w formie protokołu.
8. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje

głos Przewodniczącego albo jego zastępcy w przypadku, gdy Przewodniczący nie bierze udziału
w pracach Komisji.

9. Na pierwszym posiedzeniu Komisja otwiera oferty i sporządza listę ofert, które wpłynęły na
konkurs.

10. Oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
11. Oferta nie podlega ocenie merytorycznej i zostaje odrzucona przez Komisję z powodu

następujących błędów formalnych:
a) złożenie oferty po terminie;
b) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu;
c) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie;
d) złożenie oferty bez wymaganych załączników;
e) niewypełnienie wszystkich wymaganych punktów formularza oferty;
f) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony;
g) złożenie oferty w niejednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego;
h) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby do tego upoważnione;
i) złożenie oferty, w której wnioskowana dotacjajest niezgodna z zapisami ogłoszenia.

12. Karta oceny formalnej stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
13. Oferty spełniające warunki formalne są poddawane ocenie merytorycznej.
14. Ocena merytoryczna oferty dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria jakościowe

i cenowe:
a) doświadczenie oferenta w prowadzeniu żłobka/żłobków, ze szczególnym uwzględnieniem

doświadczenia w prowadzeniu żłobków o parametrach zbliżonych do zlecanego;
b) liczba etatów i kwalifikacje kadry opiekuńczej przy udziale, której oferent zamierza świadczyć

opiekę w żłobku, w tym dodatkowy personel świadczący opiekę na podstawie umów
cywilnoprawnych oraz sposób zapewniania opieki pielęgniarskiej tj. przez pielęgniarkę lub
położną, a także planowany sposób zapewnienia niezbędnej do prowadzenia żłobka kadry
opiekuńczej,

c) warunki oraz jakość świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku/żłobkach
prowadzonych przez oferenta (na podstawie protokołów z czynności nadzorczych z lat
2017-2020);

d) planowany przez oferenta remont, dostosowanie i wyposażenie żłobka w 2021 r.,
w szczególności w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki, w tym jego kompletność,
przejrzystość, zasadność i racjonalność kosztów oraz proponowany wkład rzeczowy
w tym zakresie przez oferenta.

e) wysokość wnioskowanej dotacji w pierwszym roku realizacji zadania.

15. Karta oceny merytorycznej stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia i zawiera szczegółowe kryteria
oceny merytorycznej oraz ich punktację, w tym sposób wyliczania punktów oferty.
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16. Komisja może żądać od oferentów dodatkowych informacji i wyjaśnień oraz dokumentów
dotyczących złożonych ofert, w szczególności potwierdzających dane zawarte w ofercie lub
niezbędnych do prawidłowej oceny oferty.

17. Komisja, po przeprowadzeniu oceny merytorycznej, może odrzucić ofertę w przypadku, gdy w jej
ocenie oferta nie gwarantuje prawidłowej realizacji zadania publicznego, w szczególności
w przypadku, gdy jej treść budzi zastrzeżenia w zakresie jakości i warunków sprawowania opieki
nad dziećmi lub w przypadku, gdy w ramach zaproponowanej dotacji i uwzględniając opłaty
ponoszone przez rodziców, nie będzie możliwości prawidłowej realizacji zadania publicznego.

18. Komisja ocenia oferty w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert i proponuje
Burmistrzowi Miasta Lubartów wybór oferty oraz wysokość dotacji.

19. Komisja kończy pracę po przedstawieniu Burmistrzowi Miasta Lubartów wyników oceny
złożonych ofert.

20. W konkursie do realizacji może zostać wybrana oferta, która otrzymała najwyższy wynik
punktowy w ocenie merytorycznej, z zastrzeżeniem działu XI ust. 8.

21. Zatwierdzenia i wyboru oferty dokonuje Burmistrz Miasta Lubartów, w terminie do 45 dni od
dnia upływu terminu składania ofert.

22. Ogłoszenie wyników konkursu następuje niezwłocznie po ich zatwierdzeniu, nie później niż
w terminie 3 dni roboczych od ich zatwierdzenia. Wyniki konkursu zamieszcza się:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubartów;
b) na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów
c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubartów.

23. Każdy oferent w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać
uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

24. Umowa na realizację zadania publicznego zawarta zostanie po zatwierdzeniu i opublikowaniu
wyników konkursu.

25. Gmina może rozwiązać umowę oraz umowę użyczenia lokalu w szczególności w przypadku, gdy
dla lokalu nie zostaną wydane pozytywne decyzje Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej
Straży Pożarnej w sprawie prowadzenie w lokalu żłobka.

26. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń
oferentów wobec Gminy.

27. Złożenie oferty oznacza akceptację zapisów ogłoszenia.
28. Konkurs może zostać odwołany przed upływem terminu na złożenie ofert.
29. Zapisy konkursu mogą zostać zmienione. W takim przypadku stosownemu wydłużeniu podlega

termin składania ofert.
30. Konkurs unieważnia się, jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty;
b) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

XlV. Informacja o środkach przeznaczanych przez Gminę na realizację zadań publicznych
związanych z prowadzeniem żłobków:

Gmina przewiduje udzielenie w pierwszym roku realizacji zadania dotacji w kwocie nie wyższej niż
20000 zł.
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xv. Ochrona danych osobowych:

W ramach realizacji zadania publicznego oferent jest zobowiązany do stosowania obowiązujących
w Polsce przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Administratorem danych osobowych oferentów jest Burmistrz Miasta Lubartów,
dane kontaktowe: ul. Jana Pawła II, 21-100 Lubartów, tel. 81 85 52 273,
email poczta@um.lubartow.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

dot. przetwarzania danych osobowych

a. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów, dane
kontaktowe: ul. Jana Pawła 11,21-100 Lubartów, tel. 81 8552273, email poczta@um.lubartow.pl

b. W Urzędzie Miasta Lubartów wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD),
z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@um.lubartow.pl

c. Pana!Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem
i realizacją zadania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO.

d. Pana!Pani dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym odbiorcom do ich otrzymania,
w szczególności mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie

e. Administratora w ramach świadczenia obsługi prawnej lub usługi utrzymania i serwisu systemów
informatycznych.

f. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi,
o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

g. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania
i prawo przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

h. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana!Pani danych osobowych narusza przepisy
RODO.
Podanie przez Pana!Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy
z Administratorem, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
realizacji tejże umowy.

i. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie
będą podlegać profilowaniu.

XVI. Stosowanie przepisów w sprawach nieuregulowanych:
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Do wyłaniania podmiotów mających prowadzić żłobek stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1057).
W pozostałym zakresie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności:
1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r.

poz. 75);
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869).

XVII. Publikacja ogłoszenia, w tym również w zakresie naboru na członków Komisji:

Ogłoszenie zamieszcza się:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubartów;
2. na stronie internetowej Urzędu Miasta;
3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubartów.

XVIII. Informacje dodatkowe:

1. Dokumentacja Konkursowa zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Lubartów www.umlubartow.bip.lubelskie.pl (zakładka Współpraca z organizacjami
pozarządowymi/ Konkursy, Nabory ofert), na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów
www.lubartow.pl oraz udostępniona w Biurze Obsługi Mieszkańca

2. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Oświaty w Urzędzie
Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, tel.: 81 854-46-18, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 15.00.

Załączniki :
1. Formularz oferty;
2. Karta oceny formalnej;
3. Karta oceny merytorycznej;

Załącznik nr l do Ogłoszenia
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....................................................

........................................................

Nazwa oferenta lub pieczęć Data i miejsce złożenia oferty
(wypełnia oferent) (wypełnia Urząd Miasta)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
PN. "PROWADZENIE ŻŁOBKA W BUDYNKU PRZY UL. REJA 14

W LUBARTOWIE"

podstawa prawna:
art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r.

poz. 75)
I. Podstawowe informacje (nie wypełniać).
Organ administracji Burmistrz Miasta Lubartów
publicznej, do którego ul. Jana Paw II 12, 21-100 Lubartów·' .
jest adresowana oferta '

II. Dane oferenta (wypełnia oferent).
Nazwa oferenta, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, forma prawna,
adres siedziby, adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy (w przypadku, gdy jest inny niż
adres siedziby), NIP, REGON

Dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyci.ących oferty: imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej
Numer rachunku bankowego, na który ma
być przekazana dotacja

Cele statutowe lub przedmiot działalności
podmiotu

III. Termin i miejsce realizacji zadania publicznego (nie wypełniać - termin i miejsce realizacji
zadania publicznego określa ogłoszenie o konkursie).

Termin realizacji zadania publicznego: od dnia l lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku,
w tym:
l. remont wszystkich pomieszczeń w budynku, dostosowanie i wyposażenie do potrzeb

prowadzenia w nim żłobka z zapewnieniem co najmniej 30 miejsc dla dzieci, w terminie:
do dnia 31 sierpnia 2021 roku ;

2. zapewnienie miejsc dla co najmniej 30 dzieci: od dnia 1 września 2021 roku
do dnia 30 czerwca 2026 roku, z zastrzeżeniem, że świadczenie opieki nad dziećmi powinno
rozpocząć się nie później niż od dnia l września 2021 roku.

J ..~
I r ,

/* W przypadku wystąpienia obiektywnych i nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od
oferenta:
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1. uniemożliwiających dostosowanie i wyposażenie budynku do potrzeb prowadzenia w nim
żłobka w terminie do 31 sierpnia 2021 roku, Gmina może odpowiednio wydłużyć termin
w drodze aneksu do umowy na umotywowany wniosek oferenta.

2. uniemożliwiających prowadzenie żłobka w terminie od dnia l września 2021 roku
do dnia 30 czerwca 2026 roku, Gmina może zmienić ten termin oraz termin rozpoczęcia
świadczenia opieki w żłobku.

Miejsce realizacji zadania publicznego: budynek przy ul. Reja 14 w Lubartowie

IV. Syntetyczny opis, zasady i warunki realizacji zadania publicznego (nie wypełniać-
szczegółowe zasady i warunki realizacji zadania publicznego określa ogłoszenie
o konkursie).

Żłobek będzie zapewniał miejsce dla co najmniej 30 dzieci zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r.
poz. 75), z uwzględnieniem zapisów, zasad i warunków określonych w ogłoszeniu
o otwartym konkursie ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego
pn. "Prowadzenie żłobka w budynku przy ul. Reja 14 w Lubartowie" oraz niniejszej oferty.

V. Opis doświadczenia oferenta w prowadzeniu żłobka/żłobków, ze szczególnym uwzględnieniem
doświadczenia w prowadzeniu żłobków o parametrach zbliżonych
do zlecanego żłobka (wypełnia oferent - należy wpisać w szczególności: ile, od kiedyido kiedy,
na ile miejsc oraz w jakich lokalizacjach oferent prowadzi/ł żłobek/żłobki).

I

�

VI. Proponowana kadra opiekuńcza, kadra pielęgniarska oraz sposób zapewnienia kadr (wypełnia
oferent - należy podać i szczegółowo opisać w szczególności:

1) liczbę etatów i kwalifikacje kadry opiekuńcze;, przy udziale której oferent zamierza świadczyć
opiekę w żłobku, w tym dodatkowy personel świadczący opiekę na podstawie umów
cywilnoprawnych;

2) planowany sposób zapewniania opieki pielęgniarskiej tj. przez pielęgniarkę lub położną;
3) planowany sposób zapewnienia niezbędnej do prowadzenia żłobka kadry opiekuńczej

tj. w szczególności należy podać: czy oferent na dzień składania oferty posiada kadrę
opiekuńczą przy udziale której zamierza prowadzić żłobek (jeżeli tak to ile osób i w jakim
wymiarze etatowym), czy oferent posiada wstępne uzgodnienia
z opiekunami w tym zakresie (jeżeli tak to z iloma opiekunami i w jakim wymiarze etatowym
dokonał tych ustaleń), czy też oferent będzie przeprowadzał rekrutację kadry opiekuńczej po
rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert).
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VII. Proponowane przez oferenta dostosowanie i wyposażenie żłobka w 2021 roku,
zgodnie z warunkami zawartymi w ogłoszeniu:

Szczegółowy opis planowanego dostosowania i wyposażenia
żłobka w szczególności
w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki, wymianę instalacji
elektrycznej w całym budynku (z zachowaniem opraw
oświetleniowych i instalacji oświetlenia awaryjnego), .
wymianę instalacji zimnej wody w całym budynku, wymianę
instalacji kanalizacji sanitarnej w całym budynku, wymianę i

L·: kładzi dł h dźwi Koszt bruttow PLN.p. renowację o m po ogowyc , montaż 19u
osobowego, remont łazienek oraz pomieszczeń
gospodarczych, przebudowę parkingu wraz z przebudową .
podziemnego magazynu, remont ogrodzenia, wykonanie placu
zabaw, dostosowanie budynku do wymagań
przeciwpożarowych oraz sanitamo- epidemiologicznych,
remont i ~sażenie zaplecza kuchennego

!

l. Roboty budowlane

2. Meble, wyposażenie, pomoce dydaktyczne i zabawki

I

RAZEM ;

VIII. Wnioskowana wysokość dotacji na realizację zadania publicznego w pierwszym roku
realizacji zadania(wypelnia oferent).

Cel dotacji Wnioskowana wysokość dotacji_(brutto)
l.

Łącznie •
I

UW AGA - w przypadku, gdy oferent nie prowadzi/ł żłobka/żłobków na terenie Gminy Miasto
Lubartów w latach 2017-2020, do oferty dołącza protokół/protokoły z przeprowadzonych
czynności nadzorczych w prowadzonym/ch przez niego żłobku/żłobkach w latach
2017-2020.
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XL Oświadczenia:

Oświadczam (-my), że:
l) dane zawarte w punkcie II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem

Sądowym/właściwą ewidencj ą;
2) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem

prawnym i faktycznym.

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••

...............................................
I.................................................................

data
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu oferenta)

I

XII. Adnotacje urzędowe. :
I

ł
I

,
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

KARTA OCENY FORMALNEJ

DANE OFERTY
1. Tytuł

zadania Prowadzenie żłobka w budynku przy ul. Reja 14 w Lubartowie
publicznego

2. Nazwa i
adres
oferenta

3. Numer
oferty

I

OFERTA SPEŁNIA WYMOGI FORMALNE, JEŻELI: TAKlNIE

1. została złożona w terminie
2. została złożona w sposób zgodny z ogłoszeniem konkursu
3. została złożona na właściwym formularzu
4. została złożona wraz z wymaganymi załącznikami
5. wypełnione zostały wszystkie wymagane punkty formularza oferty
6. została złożona przez podmiot uprawniony
7. została złożona w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego
8. została podpisana przez osoby do tego upoważnione
9. wnioskowana dotacja jest zgodna z zapisami ogłoszenia

Uwagi Komisji dotyczące oceny formalnej, w odniesieniu do poszczególnych kryteriów oceny
formalnej

Oferta spełnia wymogi formalne / nie spełnia wymogów formalnych* i podlega / nie pod1ega* ocenie
merytorycznej

L.p. Podpisy członków Komisji
1. Przewodniczący Komisji
2. Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Członek Komisji
4. Członek Komisji
5. Członek Komisji
6. Członek Komisji
7. Członek Komisji
8. Członek Komisji
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
DANE OFERTY

1. Tytuł zadania publicznego Prowadzenie żłobka w budynku przy ul. Reja 14 w Lubartowie.

2. Nazwa i adres oferenta

3. Numer oferty

Kryteria oceny merytorycznej oferty
I. Kryterium jakościowe
Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

Liczba punktów
przyznanych przez Średnia

L Kryteri Skala członków Komisji Ł· z.p. ena oceny nkta .. ączme hpu CJl przyznanyc
1 2 3 4 5 6 7 8 punktów

1. Doświadczenie oferenta w 0-10 pkt
prowadzeniu
żłobka/żłobków, ze
szczególnym
uwzględnieniem
doświadczenia w
prowadzeniu żłobków o
parametrach zbliżonych
do zlecanego

2 Liczba etatów i 0-10 pkt
kwalifikacje kadry
opiekuńczej przy udziale,
której oferent zamierza
świadczyć opiekę w
żłobku, w tym dodatkowy
personel świadczący
opiekę na podstawie
umów cywilnoprawnych
oraz sposób zapewniania
opieki pielęgniarskiej tj.
przez pielęgniarkę lub
położną, a także
planowany sposób
zapewnienia niezbędnej
do prowadzenia żłobka
kadry opiekuńczej,

I
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3 Warunki orazjakość 0-10 pkt
świadczonej opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3
w żłobku/żłobkach
prowadzonych przez
oferenta (mapodstawie
protokołów z czynności
nadzorczych z lat 2017-
2020)

4 Planowany przez oferenta 0-20 pkt
remont, dostosowanie i
wyposażenie żłobka w
2021 r.,
w szczególności w meble,
pomoce dydaktyczne i
zabawki, w tym jego
kompletność,
przejrzystość, zasadność i
racjonalność kosztów oraz
proponowimy wkład
rzeczowy w tym zakresie
przez oferenta

Suma punktów ~b.terium I
I~

II. Kryterium c~~nowe

L Kryteri I~ Skala W' I' . unktacii Liczba.p. enum. nkta .. zor wy iczema p JI nktćI pu CJI pu ow
1. wysokość wnioskowanej max 50 LP = (DnlDbo) x 50 pkt

dotacji w pierwszym roku pkt
realizacji zadania LP - liczba punktów

Dn - Dotacja najniższa (według
złożonych ofert, najniższa dotacja
otrzymuje maksymalną liczbę
punktów)
Dbo - Dotacja badanej oferty

Liczba punktów :~erium II

U ·K . "dl' .wagi ormsji o oceny merytorycznej
II
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SUMA PUNKTÓW KRYTERIUM I iII . I I
L.p. Podpisy członków Komisji .. I
1. Przewodniczący Komisji

2. Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Członek Komisji

4. Członek Komisji

5. Członek Komisji

6. Członek Komisji

7. Członek Komisji

8. Członek Komisji
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