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Załącznik  

do ogłoszenia Wójta Gminy Michałowice 

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 Wójta Gminy Michałowice. 

Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod tytułem: 

„Zagwarantowanie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice miejsc w 

niepublicznych przedszkolach na zasadach określonych w Uchwale Nr XXX/381/2018 Rady 

Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r.  w sprawie określenia opłat z wychowania 

przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice”,  

 

w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

 

I. Dane oferenta 

1) nazwa: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2) organ prowadzący: 

……………………………………………………………………………………………… 

3) data i nr wpisu do ewidencji niepublicznych przedszkoli prowadzonej przez Wójta 

Gminy Michałowice: 

……………………………………………………………………………………………… 

4) adres: 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………… 

5) telefon: …………………, email: …………………….., www …………………….. 

 

6) numer rachunku bankowego:………………………………………………………… 

nazwa banku:....…………..………………………………………………….………. 

7) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta: 

a) …………………………………………………………………………………............. 

b) …………………………………………………………………………………............. 

8) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz 

nr telefonu kontaktowego) 

……………………………………………………………………………………………… 
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II. Oświadczenie oferenta 

1. Na podstawie art. 22 ust. 3  ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu 

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

ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 133/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 maja 

2019 r., składam zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 17 ww. 

ustawy, a mianowicie:  

a) czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu dla dziecka objętego 

ofertą nie będzie krótszy niż pięć godzin dziennie, 

b) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czyli opłata za nauczanie, 

wychowanie i opiekę w przedszkolu, prowadzą w czasie przekraczającym  czas 

bezpłatnego nauczania wyniesie nie więcej niż 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 

faktycznego pobytu za każde dziecko objęte ofertą, 

c) przedszkole niepubliczne będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, 

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

d) przedszkole niepubliczne zapewni liczbę uczniów w oddziale, w którym znajdą się 

dzieci objęte ofertą, nieprzekraczającą ……. dzieci, 

e) przedszkole niepubliczne zapewni uczniom objętym ofertą pomoc psychologiczno-

pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy 

o systemie oświaty, 

f) będzie stosować zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, określone 

w Uchwale Nr XX/239/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017 w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Michałowice jest 

organem prowadzącym. 

2. Ponadto oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania standardów obowiązujących 

w przedszkolach publicznych, wymienionych w ogłoszeniu w dziale IV pkt 5 a-d.  

 

 

 

................................................                              ….……………………………… 
data  podpis i pieczęć osoby reprezentującej  

organ  prowadzący 
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III. Informacja o planowanej liczbie wychowanków 

Składam ofertę na zapewnienie dla …………. dzieci w ……….. oddziałach w wieku 

przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Michałowice możliwości korzystania 

z wychowania przedszkolnego w przedszkolu niepublicznym, dla którego jestem organem 

prowadzącym, w celu realizacji przez nich wychowania przedszkolnego. 

IV. Informacja o warunkach realizacji zadania 

1. Szczegółowy opis lokalu, w którym prowadzone jest wychowanie przedszkolne, 

z wyszczególnieniem wielkości i powierzchni sal, w których odbywają się zajęcia z 

dziećmi, kuchni, liczby toalet dla dzieci i personelu oraz wyposażenia pomieszczeń,  

*możliwość dołączenia zdjęć 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

2. Szczegółowy opis placu zabaw wraz z wyszczególnieniem powierzchni i wyposażenia, 

* możliwość dołączenia zdjęć 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



4 

 

 

3. Szkic sytuacyjny z zarysowanym obszarem możliwego parkowania – załącznik do oferty. 

4. Informacja o planowanej do przyjęcia liczby dzieci na zasadach określonych w konkursie 

(z podziałem na grupy wiekowe): 

Składam ofertę dla …………. dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy 

Michałowice, którym zapewnię miejsca w ……….. oddziałach, na zapewnienie możliwości 

korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu niepublicznym, dla którego jestem 

organem prowadzącym, w celu realizacji przez nich wychowania przedszkolnego. 

5. Informacja na temat posiadanego doświadczenia w prowadzeniu przedszkola. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6. Szczegółowy opis programu nauczania, wychowania i opieki realizowanego  

w prowadzonym przedszkolu: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ......................................................................................................................................................  
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7. Szczegółowy opis kwalifikacji zawodowych zatrudnionych nauczycieli, 

 

Funkcja 

Kwalifikacje 

do prowadzenia zajęć 

(poziom wykształcenia, 

uczelnia, rok ukończenia) 

Stopień awansu 

zawodowego i staż 

pracy 

pedagogicznej 

Dodatkowe 

kwalifikacje do 

prowadzenia zajęć 

w przedszkolu z 

dziećmi 
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8. Wykaz stanowisk niepedagogicznych wraz z zakresem ich zadań i liczba zatrudnionych 

na nich pracowników: 

Stanowisko/liczba 

osób na danym 

stanowisku 

Zakres zadań na danym stanowisku 

  

  

  

  

 

9. Informacja o sposobie zapewnienia dzieciom w przedszkolu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej i rodzaju zajęć, których prowadzenie jest możliwe: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ......................................................................................................................................................  
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10. Informacja o dodatkowych zajęciach dla wszystkich dzieci, realizowanych w godzinach 

pracy przedszkola 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Informacja dotyczącą żywienia przyjętych dzieci, liczby posiłków i sposobu ich 

przygotowywania: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

V. Pozostałe oświadczenia 

Oświadczam, że: 

1) jestem związany niniejszą ofertą do 30 dni od dnia określającego termin złożenia ofert 

w ogłoszeniu, 

2) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym 

stanem prawnym i faktycznym, 

3) zapoznałem się z treścią Uchwały Nr XXX/381/2018 Rady Gminy Michałowice  

z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Michałowice, 
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4) znana jest mi informacja, że dotacja otrzymana w wyniku realizacji zadania objętego 

ofertą jest przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie 

kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i może być 

wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków wymienionych w art. 35 ust. 3  ustawy 

z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. 2017, 

poz. 2203 z późn.), 

5) zostałem poinformowany, że otrzymana w wyniku realizacji zadania objętego ofertą 

dotacja, musi być rozliczona zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXVIII/358/2017  

Rady Gminy Michałowice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i 

rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek na terenie 

Gminy Michałowice przez podmioty inne niż Gmina Michałowice z zakresu danych 

zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminie i sposobie rozliczenia 

dotacji, 

6) zostałem poinformowany, że informacja o otrzymaniu przez przedszkole dotacji na 

realizację zadania objętego ofertą, zostanie wpisana do ewidencji placówek 

niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Michałowice, 

7) zapoznałem się z treścią Uchwały Nr XXX/383/2018 Rady Gminy Michałowice 

z dnia 15 lutego 2018 r.  w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert 

oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania 

przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach 

wychowania przedszkolnego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 

dnia 27 marca 2018 roku, poz. 3027), 

8) znane mi są, zakres, termin i warunki realizacji zadania objętego konkursem, 

wymienione w Ogłoszeniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 133/2019 Wójta 

Gminy Michałowice z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. 

 

 

data ……………………………………                       ………………………………………… 
podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta 

 

Poświadczenie złożenia oferty 

 

 


