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                           Załącznik nr 1 

                           Zarządzenia Nr    115 /2015  

                           Burmistrza Gminy i Miasta  

                           Gryfów Śląski 

                           z dnia  11  grudnia 2015 r. 

 
 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski  

OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), którego 

przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 

lat 3 na terenie Gminy Gryfów Śląski, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 

2016  roku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3                

(t.j.:  Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 z późn. zm.)  

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Gmina  Gryfów Śląski  ma 

zamiar przeznaczyć na realizację zadania. 

 

Rodzaj zadania Wysokość środków 

Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 

20 tygodnia życia do lat 3 przez dziennych opiekunów na 

terenie Gminy Gryfów Śląski  

- 2016 r. –  96.566,40 zł 

 

Realizacja zadania odbywa się na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 z późn. zm.), uchwał: Nr X/47/15 

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  z dnia 18 września 2015 r. w sprawie określenia 

wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, Nr X/48/2015 Rady Miejskiej 

Gminy Gryfów Śląski  z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ustalenia  maksymalnego  

wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania. 

 

II.  Zasady zatrudniania dziennego opiekuna  

W otwartym konkursie ofert  mogą uczestniczyć  osoby fizyczne, które: 

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, gdy taki obowiązek został nałożony na 

podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 

4) nie były  skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, 

5) posiadają warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi, 

6) odbyły: 

a) 160-godzinne szkolenie, o którym mowa w art. 39 ust. 1  pkt  6 lit. a ustawy z dnia               

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 albo 
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b) 40-godzinne szkolenie uzupełniające, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 6 lit b 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym z zakresu 

udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiadają kwalifikacje pielęgniarki, 

położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego ,nauczyciela 

edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, 

7) do odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 6 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, 

8) posiadają minimum średnie wykształcenie, 

9) posiadają  aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych ważne 

przynajmniej na dzień rozpoczęcia sprawowania opieki nad dziećmi, 

10) posiadają stan zdrowia umożliwiający świadczenie usług opieki nad dziećmi  w wieku 

do lat 3 w tym nie chorują na choroby zakaźne, 

11) posiadają tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka na dzień 

składania oferty oraz na planowany okres realizacji zadania publicznego (np. akt 

własności, umowa najmu, umowa użyczenia), 

12) zadeklarują gotowość świadczenia opieki w wymiarze 9 godzin  dziennie w dni 

powszednie od poniedziałku do piątku, z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy, 

13) zadeklarują  podjęcie świadczenia usług opieki dziennej nad minimum trojgiem dzieci, 

14) wyrażą zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, o którym mowa w art. 

39 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.  o opiece nad dziećmi  w wieku do lat 3,                  

w celu weryfikacji spełnienia warunków u kandydata  na dziennego opiekuna.  

Weryfikacja oraz ocena spełnienia warunków lokalowych w których będzie 

sprawowana opieka  u kandydata na dziennego opiekuna zastanie dokonana przez  

kierownika  Miejsko-Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej. Wynik weryfikacji 

będzie stanowić składową oceny merytorycznej złożonej oferty.  

 

III. Miejsce realizacji zadania 

Miasto Gryfów Śląski   

 

IV .Termin i warunki realizacji zadania. 

1. Zadanie powinno być realizowane w terminie od podpisania umowy do 31 grudnia 

2016 r.  

2. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do                   

3 roku życia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

do lat 3.                 

3.  Do zadań opiekuna należy w szczególności: 

1) zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 

domowych, 

2) zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,                      

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci: prowadzenie zajęć opiekuńczo-
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wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny  

dzieci, właściwych do wieku dziecka. 

4. Dzienny opiekun prowadzący zajęcia z dziećmi, nad którymi sprawuje opiekę, 

współpracuje z rodzicami tych dzieci, w szczególności przez: 

1) korzystanie z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie 

prowadzenia zajęć, 

2) prowadzenie konsultacji i udzielenie porad rodzicom w zakresie opieki nad dziećmi, 

5. Opieka sprawowana będzie w dni powszednie, od poniedziałku do piątku 

maksymalnie  9  godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców/ 

opiekunów prawnych ( tj. uczestników zadania). 

6. W sytuacji pozostawienia pod opieką dziennego opiekuna innych dzieci niż 

powierzone w ramach umowy o świadczenie usług opiekuńczych przez dziennego 

opiekuna (w tym własnych dzieci dziennego opiekuna), łączna liczba dzieci 

pozostających pod opieką dziennego opiekuna nie może przekroczyć maksymalnej 

liczby dzieci określonej ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 z późn. zm.), to jest opiekun może sprawować 

opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się 

dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub 

wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci. 

7. Zadanie nie obejmuje finansowania lub współfinansowania usługi wyżywienia dla 

dzieci. 

8. Dzienny opiekun może korzystać z pomocy wolontariusza pod warunkiem 

przestrzegania następujących zasad: 

1) zakres, sposób i liczba godzin świadczeń wykonywanych przez wolontariusza 

muszą być określone w pisemnym porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44  ustawy 

 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

2) wolontariusz powinien posiadać udokumentowane kwalifikacje i spełniać 

wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń., 

3) wolontariusz może wykonywać świadczenia związane z opieką nad dziećmi 

wyłącznie pod nadzorem i w obecności dziennego opiekuna.  

9. 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 Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                 

w Gryfowie Śląskim. 

10. Dzienny opiekun zatrudniany jest przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim. działającego w imieniu Gminy i Miasta 

Gryfów Śląski  na podstawie pisemnej umowy  o świadczenie usług, do której zgodnie 

z przepisami Kodeksu Cywilnego stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia,                  

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie. 

11. W ramach konkursu planuje się finansowanie usługi dziennego opiekuna, zgodnie                

z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w sprawie  ustalenia maksymalnego 

wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz  zasad jego ustalania. Wynagrodzenie 
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dziennego opiekuna płatne jest za rzeczywiście przepracowane godziny opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3.  

12. Przed zawarciem umowy wymagane jest porozumienie pisemne pomiędzy Gminą                   

i Opiekunem  oraz  Gminą  i rodzicem/opiekunem prawnym. 

13. Dzienny opiekun współpracować będzie z Dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim  w zakresie organizacji i sprawowania opieki 

nad dziećmi. 

14. Podstawową wyprawkę dla dziecka, w tym środki higieniczne oraz posiłki zapewniają 

rodzice. Opiekun zapewnia należyte warunki spożycia posiłków przez dziecko, jak 

również materiały i środki niezbędne do wykonania usługi opiekuńczej. 

15. Dzienny opiekun, realizujący zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów 

prawa, w tym w szczególności do ochrony danych osobowych. 

16. Nad dziennym opiekunem sprawowany jest nadzór w zakresie warunków i jakości 

świadczonej opieki na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miejską 

Gminy  Gryfów Śląski  w drodze uchwały.   

17.  Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski prowadzi wykaz dziennych opiekunów,                 

w którym zamieszczane jest imię i nazwisko dziennego opiekuna. Wykaz ten jest 

jawny i publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gryfów Śląski. 

 

V.  Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski  zastrzega sobie prawo do; 

1. Korekty ogłoszenia 

2. Zmiany wysokości środków publicznych na realizację zadania 

 

VI. Termin i warunki składania ofert. 

1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, zamieszczonych w załączniku nr 2                  

do Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia                      

11   grudnia 2015 r. Formularz oferty wraz z załącznikami dostępny jest na stronie 

internetowej www. gryfow.pl  lub   pok. Nr 14  Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie 

Śląskim.                

Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 stycznia 2016 r. 

w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim , w godzinach jego 

pracy lub korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, 59-

620 Gryfów Śląski  (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do sekretariatu). 

 

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą 

konkursową, zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia. 

2. Formularz oferty należy sporządzić w języku polskim, wypełnić maszynowo lub 

czytelnym pismem ręcznym. 

3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym  w 

ogłoszeniu. 

Koperta powinna zawierać co najmniej: 

1) imię i nazwisko osoby składającej ofertę, 

http://www.opswalce.pl/
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2) adres osoby składającej ofertę, 

3) dopisek " Konkurs ofert na dziennego opiekuna" 

4. Przed złożeniem oferty pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim    

może udzielać stosownych wyjaśnień oraz odpowiadać na pytania oferenta dotyczące 

zadań konkursowych oraz wymogów formalnych.  

 

VII.  Wymagana dokumentacja 

1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez kandydata na dziennego 

opiekuna stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta 

Gryfów Śląski, 

2. Kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez oferenta za zgodność                             

z oryginałem. 

3. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów określonych w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia                    

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

4. Dokument/y lub kserokopia dokumentu/ów poświadczona za zgodność z oryginałem, 

potwierdzający/e wykształcenie. 

5. Dokument/y potwierdzające kwalifikacje kandydata na dziennego opiekuna zgodnie  

z art. 39 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3. 

6. Oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych zapewniających bezpieczną opiekę 

nad dziećmi - dotyczy lokalu, w którym będzie sprawowana opieka. 

7. Dokument lub kserokopia dokumentu poświadczona przez oferenta za zgodność                     

z oryginałem wskazujący tytuł prawny oferenta do lokalu, w którym będzie 

sprawowana opieka (np. notarialny akt własności, umowa najmu lub użyczenia ważna 

w okresie realizacji zadania). 

8. Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.  

9. Kserokopię dokumentu poświadczającego posiadanie badań do celów sanitarno-

epidemiologicznych ważnych  co najmniej na dzień rozpoczęcia sprawowania opieki 

na dziećmi- poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem. 

10. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym świadczenie usług opiekuńczych nad 

dziećmi w wieku do lat 3, w tym o braku przewlekłych chorób zakaźnych. 

11. Oświadczenie, że kandydat realizował/nie realizował zadanie/a publiczne tego samego 

rodzaju i została/nie została z nim rozwiązana umowa ze skutkiem natychmiastowym 

lub w trybie wypowiedzenia przez podmiot zlecający realizację zadania. 

12. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych                          

(t.j.: Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzania konkursu na 

dziennego opiekuna.  

13. Oświadczenie o niekaralności dla osób trzecich, obecnych w lokalu w trakcie 

sprawowania opieki. 

14. Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje, referencje                       

i opinie o oferencie. 
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15. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem zawarcia umowy                             

o świadczenie usług opiekuńczych  przez dziennego opiekuna z kandydatem na 

dziennego opiekuna.  

      Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych  

      i podpisanych załączników spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych. 

 

VIII.   Informacja o zrealizowanych przez  Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów 

Śląski  w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach 

publicznych tego danego rodzaju i związanych z nimi kosztami. 

 

Konkurs ofert na dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do 

lat 3 na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłaszany jest po raz pierwszy. 

 

IX.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty. 

1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się nie później niż 29 stycznia  2015 r.  

2. Wybór oferty zostanie dokonany w trybie ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r.                           

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

3. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu  05 stycznia 2016 r. w Urzędzie Gminy              

i Miasta w Gryfowie Śląskim  przez Komisję Konkursową 

4. Skład Komisji Konkursowej, regulamin jej pracy określone zostaną odrębnym 

Zarządzeniem  Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski, informacja o  powołaniu 

Komisji Konkursowej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej,                 

na stronie internetowej  oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta 

w Gryfowie Śląskim. 

5. W pierwszej części konkursu oferty będą oceniane pod względem formalnym 

6. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą dalej rozpatrywane                            

i podlegają odrzuceniu. 

7. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone i zostaną zwrócone Oferentom bez 

otwierania koperty, o ile była ona zamknięta. Zostaną również odrzucone oferty 

sporządzone wadliwie bądź niekompletne. 

8. W drugiej części konkursu oferty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową pod 

względem merytorycznym. 

9. Kryteria stosowane w ocenie oferty przez Komisję Konkursową oraz ich waga: 

Kryteria Punkty 

Warunki lokalowe do realizacji zadania do 20 pkt 

Kwalifikacje i doświadczenie w zakresie opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 ( w tym na 

podstawie  rekomendacji, referencji i opinii) 

do10 pkt 

Adekwatność planowanych działań i jakość 

oferty 

do 20 pkt 

Dostosowanie oferty do warunków realizacji 

zadania ( liczba dzieci objętych opieką, 

gotowość do opieki nad dziećmi w granicach 

wieku określonych w ustawie) 

 

do 5 pkt 

Razem  do 55 pkt 
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10. Oferta, która nie uzyska 28 punktów nie uzyska pozytywnej oceny. 

11. W celu weryfikacji spełnienia warunków u kandydata na dziennego opiekuna może 

być przeprowadzony wywiad środowiskowy przez  Kierownika  Miejsko- Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w  Gryfowie Śląskim.  

12. W przypadku dokonania weryfikacji warunków, dokonana weryfikacja będzie 

stanowić składową przy ocenie merytorycznej złożonej oferty. 

13. Po ocenie merytorycznej złożonych ofert Komisja Konkursowa przedłoży 

rekomendacje co do wyboru ofert Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gryfowie Śląskim.  

14. Rozstrzygnięcie konkursu ofert dokona Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim. w drodze ogłoszenia wyników konkursu. 

Ogłoszenie o wynikach konkursu realizacji zadania zostanie podana do wiadomości 

publicznej ( w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gryfów Śląski, na tablicy 

ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim oraz na stronie 

internetowej   Gminy i Miasta Gryfów Śląski). 

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

 

Złożenie oferty i wybór kandydata nie jest równoznaczny z zapewnieniem 

zawarcia umowy o świadczenie usług opiekuńczych przez dziennego opiekuna. 

 

16. Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna zostanie zawarta z opiekunem 

dziennym wyłącznie w przypadku przystąpienia do umowy osoby zainteresowanej 

powierzeniem dziecka opiekunowi. Możliwe jest zawarcie umowy z jednym 

oferentem albo z więcej niż jednym oferentem, albo nie zawarcie  umowy z żadnym 

oferentem. 

 

 

 

 


