ZARZĄDZENIE NR 477/MCE/2017
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 22.11. 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie
dziennego opiekuna.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), w związku z art. 45
i 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. dziećmi opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 157 ze zmianami),
zarządzam, co następuje:
§1
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert
na realizację zadania publicznego o nazwie:
„Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów
sprawowanej w formie dziennego opiekuna.”.
2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Informacja o ogłoszeniu konkursu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Knurów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5
oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Centrum Edukacji przy al. Lipowej 12 i na stronie internetowej
www.knurow.edu.pl.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.
§3
Nadzór nad wykonaniem
nadzorującemu oświatę.

zarządzenia

powierzam

Zastępcy

Prezydenta

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
(-) Adam Rams

Miasta

Knurów

Załącznik do Zarządzenia Nr 477/MCE/2017
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 22.11.2017 r.

PREZYDENT MIASTA KNURÓW
ogłasza

otwarty konkurs ofert
na realizację w roku 2018 zadania publicznego pod nazwą:
„Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów
sprawowanej w formie dziennego opiekuna”.

I. PODSTAWA PRAWNA:
1) art. 45 i 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 157 ze zmianami),
2) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 1817),
3) uchwała Nr XXIX/394/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia
maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty
za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna.
II. ADRESAT KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do podmiotów, mających organizować opiekę nad dziećmi w wieku
od 20 tygodnia życia do lat 3 zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 8 i 31 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817).
III. RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH:
1. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna zgodnie z ustawą
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Knurów.
2. Wysokość środków przeznaczonych w 2018 r. przez Gminę Knurów na realizację zadania
określonego w pkt. 1 wynosi 44 200,00 zł.
3. Planowana liczba dzieci do objęcia opieką przez dziennych opiekunów – 5.
4. Planowana do zatrudnienia ilość dziennych opiekunów – 1.
IV. PRZEDMIOT KONKURSU:
1. Przedmiotem konkursu jest dokonanie wyboru dziennych opiekunów, z którymi Gmina Knurów,
działając w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia
życia do lat 3, podpisze umowę na świadczenie usług dziennego opiekuna. Wzór umowy stanowi
załącznik nr 3 do ogłoszenia.
2. Organizowanie i sprawowanie opieki w formie dziennego opiekuna nad dziećmi w wieku od 20
tygodnia życia do lat 3, posiadającymi stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Knurów,
obejmuje:
1) przygotowanie koncepcji organizacji opieki sprawowanej w formie dziennego opiekuna,
zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, z uwzględnieniem
przygotowania i podania zapewnianego i dostarczanego przez rodziców/opiekunów prawnych
wyżywienia, a także możliwości korzystania z pomocy wolontariusza, za zgodą Gminy Knurów;
2) sprawowanie opieki nad maksymalnie 5 dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się
dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga

szczególnej opieki, maksymalnie nad 3 dzieci, przez nie więcej niż 9 godzin dziennie,
od poniedziałku do piątku, w indywidualnie ustalonych godzinach pracy;
3) zapewnienie dzieciom, będącym pod opieką dziennego opiekuna warunków bytowych
zbliżonych do domowych;
4) zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb każdego z nich;
5) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój
psychomotoryczny dziecka, właściwych dla wieku dziecka;
6) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, będącym pod opieką dziennego opiekuna;
7) współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi, w szczególności poprzez korzystanie z ich
pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć oraz prowadzenie
konsultacji i udzielanie porad w zakresie pracy z dziećmi;
8) stały kontakt z pracownikiem Miejskiego Centrum Edukacji, odpowiedzialnym za nadzór
nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;
9) gotowość do przyjęcia dziecka w ramach zastępstwa za innego opiekuna, przy czym liczba
dzieci znajdujących się pod opieką nie może przekroczyć 5.
3. Termin realizacji zadania: od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
V. WYMOGI FORMALNE:
1) oferty sporządza się na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia, który można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów
oraz ze strony Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie www.knurow.edu.pl;
2) oferta powinna zostać sporządzona komputerowo, maszynowo lub wypełniona czytelnym pismem
i posiadać odręczny podpis oferenta;
3) oferty, które nie spełnią wymogów, określonych w pkt 1 i 2, zostaną złożone niekompletne
co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, zostaną złożone na nieaktualnym druku
albo po terminie wskazanym w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia;
4) złożone oferty nie będą zwracane.
VI. WYMOGI MERYTORYCZNE:
W otwartym konkursie ofert mogą wziąć udział osoby fizyczne, które spełniają wymogi określone w art.
39 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.:
1) dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
2) nie 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
na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
4) nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem
ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;
5) posiadają warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi;
6) odbyły szkolenie dla opiekunów dziennych, zgodne z art. 39 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. w wymiarze: 160-godzin albo 40-godzinne
szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada
kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego,
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego (do odbycia
szkolenia nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres
co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun);

7) odbyły nie wcześniej niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna
szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy;
8) posiadają tytuł prawny do lokalu na terenie Gminy Knurów, bądź zawarły przedwstępną umowę
najmu lokalu, w którym docelowo będą sprawowały opiekę nad dziećmi;
9) posiadają aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz zobowiązują
się do zachowania jej ważności do końca obowiązywania umowy;
10) zadeklarują chęć sprawowania opieki nad dziećmi od poniedziałku do piątku w wymiarze 9 godzin
dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie od 2 stycznia 2018 r.
do 31 grudnia 2018 r.
VII. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:
1) formularz oferty (załącznik nr 1 do ogłoszenia);
2) oświadczenie oferenta o udzieleniu rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi (załącznik
nr 2 do ogłoszenia);
3) oświadczenie oferenta o nie pozbawieniu praw rodzicielskich (załącznik nr 2 do ogłoszenia);
4) oświadczenie oferenta o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (załącznik nr 2 do ogłoszenia);
5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
6) kopia dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia dla opiekunów dziennych;
7) kopia aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
8) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym oferent chce sprawować
opiekę nad dziećmi (np. akt własności, umowa użyczenia, umowa najmu, przedwstępna umowa
najmu);
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2
do niniejszego ogłoszenia);
10) zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem
pełnienia funkcji dziennego opiekuna,
11) potwierdzenie odbycia kursu z zakresu pierwszej pomocy nie wcześniej niż 2 lata przed
rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna
12) referencje (jeżeli oferent posiada).
VIII. OCENA FORMALNA OFERT:
Ocena formalna obejmuje:
1) złożenie oferty w dopuszczalnym terminie;
2) poprawność formularza oferty i jego wypełnienia;
3) kompletność złożonych dokumentów;
4) oferty, które spełnią wymienione wyżej kryteria zostaną dopuszczone do kolejnego etapu
postępowania – oceny merytorycznej.
IX. OCENA MERYTORYCZNA OFERT:
Ocena merytoryczna oferty obejmuje:
1) weryfikację warunków lokalowych, przeprowadzoną w formie wizytacji;
2) weryfikację spełnienia wymogów przedstawionych pod. poz. VI – WYMOGI MERYTORYCZNE,
pkt. 1 do 10.

X. DODATKOWA OCENA:
1) w celu weryfikacji spełniania wymienionych wymogów może zostać przeprowadzony wywiad
środowiskowy, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. dziećmi opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3;
2) weryfikacja i ocena warunków lokalowych dokonana będzie przez pracowników Miejskiego
Centrum Edukacji w Knurowie, a jej wynik stanowić będzie składową przy ocenie merytorycznej
oferty;
3) wszyscy oferenci, których oferty spełnią wymogi formalne, dodatkowo wezmą udział w rozmowie
kwalifikacyjnej. Termin rozmowy zostanie ustalony indywidualnie. Ocena będzie stanowiła
składową ogólnej punktacji stosowanej w celu rozstrzygnięcia konkursu.
XI. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji
z siedzibą w Knurowie przy al. Lipowej 12, w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku
do godz. 13:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert dziennych opiekunów” wraz
z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu oferenta.
XII. TRYB I KRYTERIA OCENY:
1. Oferty spełniające kryteria formalne będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez
Prezydenta Miasta Knurów.
2. Wybór ofert Komisja Konkursowa dokonuje w oparciu o kryteria i punktację określoną w tabeli, jak
niżej:
Lp.

Kryteria oceny

Maksymalna
liczba punktów

1.

2.

3.

1.

5

2.

Spełnienie wymogów określonych w art. 39 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
Warunki lokalowe

3.

Wykształcenie oferenta

5

4.

Doświadczenie oferenta w pracy z dziećmi w wieku do lat 3

5

5.

Ocena na podstawie indywidualnej rozmowy

5

6.

Koncepcja sprawowania opieki nad dziećmi

10

Razem

10

40

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od ostatniego dnia
przyjmowania ofert.
4. Decyzję o wyborze oferentów podejmuje Prezydent Miasta Knurów.
5. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego.
6. Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości:
1)
2)
3)

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów;
na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów;
na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.

7. Umowa o świadczenie usług opiekuńczych przez dziennego opiekuna zostanie zawarta
z dziennym opiekunem wyłącznie w przypadku przystąpienia do umowy osoby zainteresowanej
powierzeniem dziecka wybranemu opiekunowi.
8. Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Umowę ubezpieczenia dziennego opiekuna
od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie zawiera
Gmina Knurów.

9. Prezydent Miasta Knurów będzie prowadził jawny wykaz dziennych opiekunów, z którymi zawarł
umowę.
XIII. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Prezydent Miasta Knurów zastrzega sobie prawo do:
1) odwołania konkursu bez podania przyczyny;
2) przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
2. Dodatkowych informacji można uzyskać w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12
lub pod nr telefonu 32 235 27 02.

Prezydent Miasta
(-) Adam Rams

