
    Załącznik  
do zarządzenia nr  10/2018 

Prezydenta Miasta Tczewa 

z dnia 22 stycznia 2018 r. 

 

OGŁOSZENIE 

 

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  

z zakresu wychowania przedszkolnego w Tczewie oraz zaprasza do składania ofert.  

 

§ 1. Rodzaj zadania 

 

1. Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach 

niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 

z późn. zm.). 

2. Celem zadania jest zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom 

w wieku przedszkolnym, będącym mieszkańcami miasta Tczewa, na warunkach takich 

jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew. 

 

§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 

 

Łącznie na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości: 

1) 1.624.489 zł w 2018 r., 

2) 4.873.468 zł w 2019 r. 

 

§ 3. Wysokość planowanej dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia 

 

Wysokość dotacji na każde dziecko, uczęszczające do przedszkola niepublicznego 

wyłonionego w otwartym konkursie ofert, będzie wynosić 100% wysokości wydatków 

bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych 

przez Gminę Miejską Tczew, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Miejskiej Tczew, 

z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana 

na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Gminę Miejską Tczew. 

 

§ 4. Zasady przyznawania dotacji 

 

1. O przyznanie dotacji ubiegać się mogą osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące 

przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Miejskiej Tczew, wpisane do ewidencji szkół 

i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miejską Tczew. 

2. Dotacja jest przyznawana na prowadzenie przedszkola niepublicznego wyłonionego  

w otwartym konkursie ofert i może być wydatkowana zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 

z późn. zm.). 

3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest złożenie oferty według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz załączników określonych w § 7 

ogłoszenia. 

4. Dotacja będzie udzielana i rozliczana w trybie określonym w uchwale 

nr XXXVII/339/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, 

dla których Gmina Miejska Tczew jest organem rejestrującym. 
5. Dotacja udzielana będzie w ratach na podstawie miesięcznej informacji o faktycznej 

liczbie uczniów. 



6. Dotacja przyznana będzie niepublicznemu przedszkolu wyłonionemu w otwartym 

konkursie ofert, spełniającemu następujące warunki określone w art. 17 ust. 1 ustawy 

o finasowaniu zadań oświatowych:  

1) spełni warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 59 z późn. zm.); 

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe 

niż opłaty ustalone przez Radę Miejską w Tczewie uchwałą nr XXVI/217/2017 z dnia 

26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. z 2017 r. poz. 397) ; 

3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną 

dla przedszkoli publicznych; 

4) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej 

liczby uczniów w oddziale publicznego przedszkola, określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 111 ust. 12 ustawy – Prawo oświatowe; 

5) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe; 

6) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Miejską Tczew - określone w rozdziale 6 ustawy – Prawo oświatowe oraz uchwale 

Rady Miejskiej w Tczewie nr II/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia 

kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego 

przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Miejską Tczew. 

 

§ 5. Termin i warunki realizacji zadania, w tym wymagana lokalizacja przedszkola 

 

1. Termin realizacji zadania: od 1 września 2018 r. na czas nieokreślony. 

2. Miejsce realizacji zadania: Tczew. 

3. Przedszkole niepubliczne w każdej ze wskazanych lokalizacji powinno posiadać plac 

zabaw. 

 

§ 6. Tryb składania ofert 

 

1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

13 lutego 2018 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, 

83 - 110 Tczew lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Urząd Miejski 

w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew do dnia 13 lutego 2018 r. do godz. 15.30 

(liczy się data wpływu do Urzędu). 

2. Oferty należy składać w opisanych kopertach: nazwa i adres oferenta, nazwa zadania 

publicznego wskazanego w ogłoszeniu. 

 

§ 7. Wymagane dokumenty 

 

1. Obligatoryjnie należy złożyć: 

1) ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, 

zawierającą m.in.: 

a) informację o liczbie dzieci, jaką przedszkole planuje przyjąć w trybie 

rekrutacji prowadzonej w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na dany 

rok szkolny, 

b) plan organizacji pracy przedszkola w planowanym okresie realizacji zadania, 

w tym: planowana liczba oddziałów i liczba dzieci w oddziałach, dzienny plan 

organizacji wychowania przedszkolnego, wykaz realizowanych programów 

wychowania przedszkolnego, informację o zajęciach dodatkowych 

realizowanych w ramach opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Tczewie, 



c) informację o sposobie zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 111 ust. 12 

ustawy – Prawo oświatowe, 

d) bezimienny wykaz stanowisk pedagogicznych oraz szczegółowe bezimienne 

informacje o kwalifikacjach osób zajmujących te stanowiska, 

e) imienną informację o osobie kierującej przedszkolem, 

f) imienną informację o osobie pełniącej nadzór pedagogiczny nad przedszkolem 

i jej kwalifikacjach, 

g) wykaz stanowisk niepedagogicznych (według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1 do ogłoszenia).; 

2) informację o doświadczeniu w realizacji zadań związanych z organizowaniem 

wychowania przedszkolnego oraz potencjale umożliwiającym wysoką jakość 

wykonania zadania.; 

3) załączniki do oferty: 

a) kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta, 

przedszkola, które ma realizować zadanie, 

b) oświadczenie – zobowiązanie do przestrzegania warunków, określonych 

w art. 13 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, 

c) oświadczenie o niezaleganiu płatnościami na rzecz podmiotów                    

publiczno-prawnych. 

Poza wymienionymi dokumentami oferent może dołączyć zdjęcia pomieszczeń przedszkola, 

terenu wokół przedszkola, w tym placu zabaw, a także informację o miejscach parkingowych 

przynależnych lokalizacji przedszkola. 

 

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

 

1. Oferty oceniane będą w trybie i według kryteriów zawartych w uchwale nr III/23/2015 

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 

otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości 

korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach (Dz. Urz. 

Woj. Pomorskiego z 2015 roku poz. 516). 

2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi do dnia 23 lutego 2018 r.  

3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie, w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Tczewie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, na stronie internetowej 

www.wrotatczewa.pl). 

4. Prezydent Miasta Tczewa może odstąpić od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. 

Informację o tym podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w ust.3. 

  

§ 9. Maksymalna liczba wolnych miejsc w przedszkolach niepublicznych, które Gmina 

Miejska Tczew zamierza pozyskać w wyniku przeprowadzenia otwartego 

konkursu ofert 

 

Łącznie w wyniku otwartego konkursu ofert Gmina Miejska Tczew zamierza pozyskać 470 

wolnych miejsc w przedszkolach niepublicznych.   

 

 

      Prezydent Miasta 

 

     Mirosław Pobłocki 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Tczewa 

o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 

z zakresu wychowania przedszkolnego 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

………………………………………….. 
data i miejsce złożenia oferty 

(wypełnia organ administracji publicznej) 

 

OFERTA 

 

Przedszkola Niepublicznego posiadającego wpis do ewidencji niepublicznych przedszkoli 

prowadzonej przez Gminę Miejską Tczew 

 

Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod tytułem: 

„Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku 

przedszkolnym, będącym mieszkańcami miasta Tczewa, na warunkach takich 

jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew (t.j. Dz. Urz. 

z 2017 r. poz. 397).  

w okresie od 01 września 2018 r. na czas nieokreślony. 

 

składana przez: 

1. nazwa przedszkola niepublicznego: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. adres siedziby przedszkola (miejscowość, ulica, nr domu):  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. data i nr wpisu do ewidencji niepublicznych przedszkoli prowadzonej przez Gminę 

Miejską Tczew: 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

I. DANE OFERENTA: 

1. nazwa: 

 

……………………………………………………………………………………….…. 

 

2. adres siedziby (miejscowość, ulica, nr domu): 

 

…………………………………………………………..………………………………. 

 

3. telefon:  

 

………………………………………………………………………………………....... 

 

4. e-mail: 

 

…………………………………………………………………………………………... 



5. www 

 

..…………………………………………………………………………………………. 

 

6. numer rachunku bankowego przedszkola: 

 

…………………………………………………………………………..……………… 

 

7. nazwa banku: 

  

………………………………………………………………………………………….. 

 

8. nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta: 

 

a) …………………………………………………………………………………………  

b) …………………………………………………………………………………………  

c) …………………………………………………………………………………………  

 

9. osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz 

nr telefonu kontaktowego) 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

II. OŚWIADCZENIE OFERENTA 

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn.zm.), przystępując do otwartego konkursu 

ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 10/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 

22 stycznia 2018 roku, składam zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 w/w ustawy, a mianowicie: 

1. czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu dla dziecka objętego 

ofertą, nie będzie krótszy niż 5 następujących po sobie godzin dziennie; 

2. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czyli opłata za nauczanie, 

wychowanie i opiekę w przedszkolu, prowadzone w czasie przekraczającym czas 

bezpłatnego nauczania wyniesie nie więcej niż opłata ustalona przez Radę Miejską 

w Tczewie uchwałą aktualnie obowiązującą; 

3. przedszkole niepubliczne będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, 

wychowania i opieki dla dzieci objętych ofertą, ustaloną dla przedszkoli publicznych 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku 

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji (Dz. U z 2014 r. poz. 1170 ze zm.); 

4. przedszkole niepubliczne zapewni liczbę wychowanków w oddziale, w którym znajdą 

się dzieci objęte ofertą, nie przekraczającą maksymalnej liczby uczniów w oddziale 

przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 111 

ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, 

5. przedszkole niepubliczne zapewni wychowankom objętym ofertą pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 

ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.); 

6. będzie stosować zasady przyjmowania wychowanków do publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew - określone w rozdziale 6 ustawy – Prawo 

oświatowe oraz uchwale Rady Miejskiej w Tczewie nr II/17/2014 z dnia 

29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów 

w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską 



Tczew. Rekrutacja dzieci do przedszkoli wyłonionych w konkursie, odbędzie się 

wspólnie z rekrutacją dzieci do placówek publicznych i zostanie przeprowadzona 

na tych samych zasadach.  

 

 

III. INFORMACJA O PLANOWANEJ LICZBIE WYCHOWANKÓW  

Składam ofertę na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Tczew, 

możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu niepublicznym, 

którego jestem osobą prowadzącą, w celu realizacji przez nich wychowania przedszkolnego 

dla następującej liczby dzieci: …………………………………. 

 

 

IV. PLAN ORGANIZACJI PRZEDSZKOLA 

1. Planowana liczba oddziałów i liczba dzieci w oddziałach: 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Dzienny plan organizacji wychowania przedszkolnego: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Wykaz realizowanych programów wychowania przedszkolnego: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Informacja o dodatkowych zajęciach realizowanych dla dzieci objętych ofertą, w ramach 

pobieranej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, (opis deklarowanych 

zajęć, czasu ich realizacji i częstotliwości, osób prowadzących zajęcia i posiadanych przez 

nich kwalifikacje i doświadczenia): 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



V. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA OPIEKI PSYCHOLOGICZNO- 

PEDAGOGICZNEJ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 

ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm..) 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

VI. KADRA PEDAGOGICZNA  
przewidziana do prowadzenia zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych 

w ramach realizacji zajęć wskazanych w art. 13ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo oświatowe 

oraz pozostałych zajęć z dziećmi objętymi ofertą : 

 

Lp. 

Kwalifikacje do prowadzenia 

zajęć (poziom wykształcenia, 

specjalność/ kierunek, 

uczelnia, rok ukończenia) 

Stopień awansu 

zawodowego 

Staż pracy 

pedagogicznej 

Dodatkowe 

kwalifikacje do 

prowadzenia zajęć 

w przedszkolu 

z dziećmi 

     

     

     

     

 

 



VII. IMIENNA INFORMACJA O OSOBIE KIERUKĄCEJ 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

VIII. IMIENNA INFORMACJA O OSOBIE PEŁNIĄCEJ NADZÓR 

PEDAGOGICZNY NAD PRZEDSZKOLEM I JEJ KWALIFIKACJACH 

 

……………….………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

IX. WYKAZ STANOWISK NIEPEDAGOGICZNYCH 

………………………………………………………………………………………………….

……...……………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 

X. INFORMACJA O DOŚWIADCZENIU W REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH 

Z ORGANIZOWANIEM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ 

O POTENCJALE UMOŻLIWIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ZADANIA: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 ……………………………………………………….. 
podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu oferenta 

 

 

 

…………………………………………… 
miejscowość i data 

 


