
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.38.2015
WÓJTA GMINY WILKÓW

z dnia 3 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą
,,Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wilków"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.
poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) w związku z art. 45 ustawy 
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457) zarządzam,
co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs pod nazwą „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad 
dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wilków”.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących 
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6,
poz. 25), stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Wilków, na stronie internetowej Gminy Wilków www.wilkow.pl oraz zamieszczenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.38.2015

Wójta Gminy Wilków

z dnia 3 lutego 2015 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Wilków ogłasza otwarty konkurs ofert, pod nazwą „Wybór dziennych opiekunów 

sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wilków”

I. Podstawa prawna:

Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

1) art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.);

2) art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457);

3) porozumienia nr 553/P/PO/2013 w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego 
w ramach projektu POKL.6.1.1-16-002/13 „Powrót do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków  PO 
KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz 
wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1.Wsparcie osób pozostających bez 
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy zawartej pomiędzy WUP Opole a Gminą Wilków z dnia 
30 września 2014 r.;

II. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Gmina Wilków ma zamiar przeznaczyć
na realizację zadania.

1. Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2015 roku – 25.000,00 zł.

III. Cel zadania.

Wybór dziennych opiekunów, którzy zapewnią opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia
do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

IV. Termin realizacji zadania.

Zadanie będzie realizowane do dnia 30 listopada 2015 roku.

V. Miejsce realizacji zadania.

Gmina Wilków.

VI. Wymagania dotyczące kandydatów:

1. Do składania ofert zaprasza się osoby fizyczne, które:

1) posiadają tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka;

2) dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

3) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została
im zawieszona ani ograniczona;

4) wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu 
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

5) nie są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

6) posiadają warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi;

7) odbyły:
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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 poparte zaświadczeniem o ukończeniu kursu opiekuna dziennego 
wydanym na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 
2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622), albo

b) 40 godzinne szkolenie uzupełniające, 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 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 o którym mowa w ust. 1 pkt. 7 nie jest zobowiązana osoba, która 
pracowała z dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem 
zatrudnienia jako dzienny opiekun.

2. W celu weryfikacji spełnienia warunków lokalowych u kandydata na dziennego opiekuna może być 
przeprowadzony wywiad środowiskowy przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie.

VII. Warunki realizacji zadania:

1. Do zadań dziennego 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;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój 
psychomotoryczny dzieci, właściwych do wieku dziecka;

4) zagwarantowanie dziecku w porozumieniu z rodzicami, wyżywienia na czas pobytu, zgodnie
z uchwałą Nr XXXVI.294.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 3 września 2014 r. w sprawie określenia  
maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Wilków, zasad 
jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, częściowych 
zwolnień i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 2006).

2. 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 Wójt Gminy Wilków.

3. Dzienny opiekun podlega obowiązkowemu badaniu sanitarno-epidemiologicznemu.

4. W ramach konkursu planuje się finansowanie dziennych opiekunów zgodnie z uchwałą
Nr XXXVI.294.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 3 września 2014 r. w sprawie określenia  maksymalnej 
wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Wilków, zasad jego ustalania oraz 
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, częściowych zwolnień i maksymalnej 
wysokości opłaty za wyżywienie (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 2006). Wynagrodzenie dziennych 
opiekunów płatne jest za rzeczywiście przepracowane godziny opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

5. Opieka sprawowana będzie maksymalnie 9 godzin dziennie, dostosowana do potrzeb rodziców 
(uczestników projektu).

6. Dzienny opiekun zatrudniany jest przez Wójta Gminy Wilków na podstawie umowy o świadczeniu 
usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

7. Dzienny opiekun, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności 
przepisów o ochronie danych osobowych.

VIII. Wymagane dokumenty.

1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez kandydata na dziennego opiekuna.

2. Kserokopia dowodu osobistego.

3. Oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych zapewniających bezpieczną opiekę nad dziećmi.

4. Dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka
(np. akt własności, umowa najmu).
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5. Oświadczenie, w którym kandydat na dziennego opiekuna stwierdza, że władza rodzicielska nie została 
mu odebrana, nie została zawieszona ani ograniczona.

6. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został 
nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.

8. Dokument/y potwierdzające kwalifikacje kandydata na dziennego opiekuna zgodnie z art.39 ust.1
pkt 6 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

9. Oświadczenie, w którym kandydat na dziennego opiekuna daje rękojmię należytego sprawowania opieki 
nad dziećmi.

10. Kserokopia książeczki sanitarno – epidemiologicznej ważnej przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy
od dnia złożenia oferty - poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem.

11. Zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o zdolności do pracy w charakterze dziennego 
opiekuna wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu do złożenia oferty.

12. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) w celach 
przeprowadzania konkursu na opiekuna.

Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych załączników 
spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

IX. Termin składania ofert.

1. Oferty, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wilkowie,
ul. Wrocławska 11 w terminie do dnia 24 lutego 2015 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie
z dopiskiem  „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy 
Wilków” oraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu oferenta.

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

2. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej 
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6,
poz. 25).

X. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.

1. Otwarcie ofert oraz dokonanie oceny formalnej złożonych ofert nastąpi przez Komisję Konkursową 
powołaną przez Wójta Gminy Wilków.

2. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą dalej rozpatrywane.

3. Oferty poprawne pod względem formalnym zostaną ocenione przez Komisję Konkursową pod względem 
merytorycznym.

4. Komisja Konkursowa dokonuje oceny w oparciu o następujące kryteria (punktacja w skali 0 – 5 pkt.):

1) kompletność oferty i załączników;

2) realność wykonania zadania przez kandydata na opiekuna dziennego;

3) posiadanie lokalu adekwatnego do realizacji zadania;

4) udokumentowanie wymagań określonych w ogłoszeniu konkursu;

5) doświadczenie w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

5. Po ocenie merytorycznej Komisja Konkursowa przedłoży Wójtowi Gminy Wilków rekomendacje
co do wyboru opiekunów.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 21 dni od ostatniego dnia przyjmowania 
ofert.
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7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego.

8. Ostateczną decyzję o wyborze podejmie Wójt Gminy Wilków.

9. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana, w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia 
konkursu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków, na stronie internetowej gminy i na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowie.

10. Wójt Gminy Wilków zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, 
otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny.

XI. Informacje o zrealizowanych przez Wójta Gminy Wilków w roku ogłoszenia konkursu ofert
i w roku poprzednim, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W roku 2014 zawarta została 1 umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna. Wysokość 
środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2014 r. - 4.650,00 zł.

W roku 2015 planuje się zatrudnienie jeszcze jednego dziennego opiekuna. Wysokość środków 
publicznych przeznaczonych na realizację zadania łącznie wynosić będzie - 50.000,00 zł.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.38.2015

Wójta Gminy Wilków

z dnia 3 lutego 2015 r.

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

……………………………
Data i miejsce złożenia oferty

(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA

Opiekuna dziennego – podmiotu zgłaszającego ofertę, o którym mowa w art. 39 ust.1 ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457) na realizację zadania 
publicznego pt.:

Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
na terenie Gminy Wilków

Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia nr 553/P/PO/2014 w sprawie współpracy przy 
tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego w ramach projektu POKL.6.1.1-16-002/13 „Powrót do 
zatrudnienia”  współfinansowanego ze środków  PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich, Działanie 6.1.Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej 
w regionie, Poddziałanie 6.1.1.Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku 
pracy ".

w okresie do 30 listopada 2015 roku

W FORMIE

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: WYBÓR DZIENNYCH OPIEKUNÓW

Składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
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I. Dane oferenta:

1) imię i nazwisko:......................................................................................................................................

2) forma prawna: osoba fizyczna

3) NIP: .................................................................. PESEL: .......................................................................

4) adres: ......................................................................................................................................................

miejscowość: ..........................................…… ulica: ...............................................................

gmina: ……………………………………………………….. powiat: ………………….…..

województwo: ………………………………………………. kod pocztowy: ……………....

5) telefon:……………………………………………………. e-mail: ……………….…..…..…………

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

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

7) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta

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

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

c) ……………………………………………………………………………………………….…..

8) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz numer
tel. kontaktowego) …………………………………………………..…………………………….…

9) jeżeli oferent prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców …………………………………………………….

b) przedmiot działalności gospodarczej:

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

II. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego:

1) zapewnienie dziecku w wieku od 20 tygodnia do lat 3 opieki w warunkach bytowych zbliżonych
do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb dziecka;
3) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas sprawowanej opieki;
4) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój 
psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;
5) opieka sprawowana będzie nie więcej niż 9 godzin zegarowych.
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2. Opis grup adresatów zadania publicznego (należy wpisać wiek dziecka, sposób rekrutacji uczestników 
projektu).

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

3. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent otrzymał dotację na dofinansowanie inwestycji 
związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu, 
który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji – jeżeli nie: należy wpisać: nie dotyczy).

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

4. Zakładany sposób realizacji celów zadania publicznego (należy opisać co zmieni się
w związku z zapewnieniem opieki nad dziećmi do lat 3).

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

5. Miejsce realizacji zadania publicznego.

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

6. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego.

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

7. Termin realizacji zadania publicznego:

Zadanie publiczne realizowane w okresie od …………………………. do  ……….…………………

III. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego (należy wypełnić, jeżeli przewiduje się 
wesprzeć dodatkowym personelem z odpowiednimi kwalifikacjami)

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego

…………………………………………………………………………………………………….......…
………………………………………………………………………………………………….......……
………………………………………………………………………………………………….......……
………………………………………………………………………………………………….......……
………………………………………………………………………………………………….......……
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2. Zasoby rzeczowe oferenta przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego

Metraż lokalu/mieszkania: ………………………………………………………….….
Ilość pokoi oraz ich metraż, które będą wykorzystywane do świadczenia opieki …….
Na którym piętrze znajduje się lokal ………………………..............................…..…..
Dostępność do placu zabaw ……………………………………….................…..…....
Dostępność do ogrodu …………………………………………............................…....
Posiadam warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi tj. :
-w lokalu nie znajdują się zwierzęta, które mogłyby potencjalnie stworzyć zagrożenie dla dzieci (np. poprzez 
ugryzienie, podrapanie, alergię itp.);
TAK       NIE
- lokal posiada sprawną instalację gazową;
TAK      NIE
- lokal posiada odrębną łazienkę oraz kuchnię wykorzystywane do świadczenia opieki;
TAK      NIE
- jest odpowiednia przestrzeń do zabawy, wypoczynku dla dzieci oraz miejsce na sprzęt (łóżeczka, regał na 
zabawki, przewijak,);
TAK      NIE
- czy w lokalu w godzinach sprawowania opieki znajdować się będą inne osoby?
TAK      NIE
Jeśli tak proszę wpisać kim są te osoby, stopień pokrewieństwa i czy były skazane prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwo umyślne.
.…………………………………………………………………………………………...…........
.………………………………………………………………………………………….....…......
.………………………………………………………………………………………….....…......

(proszę właściwe podkreślić)

SZCZEGÓŁOWY OPIS LOKALU:

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

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju
(ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną, jeżeli nie były 
realizowane należy wpisać: nie dotyczy).

………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………….........
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Oświadczam, że:

1) w ramach składanej oferty przewiduję pobieranie/ niepobieranie opłat od adresatów zadania;

2) oferent jest związany niniejszą ofertą do dnia 30 listopada 2015 roku;

3) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, 
których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.);

4) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega /zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą 
ewidencją;

6) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym;

7) w celu weryfikacji spełnienia warunków, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457), wyrażam zgodę na ewentualne 
przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, o którym mowa w art. 39 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.

…………………, dnia ……………
(miejscowość)

………………………………………
podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób upoważnionych

do składania woli w imieniu oferenta

Załączniki do oferty:

1. Oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych zapewniających bezpieczną opiekę nad dziećmi.

2. Dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka
(np. akt własności, umowa najmu).

3. Oświadczenie, w którym kandydat na dziennego opiekuna stwierdza, że władza rodzicielska nie została 
mu odebrana, nie została zawieszona ani ograniczona.

4. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został 
nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.

6. Dokument/y potwierdzające kwalifikacje kandydata na dziennego opiekuna zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 
6 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

7. Oświadczenie, w którym kandydat na dziennego opiekuna daje rękojmię należytego sprawowania opieki 
nad dziećmi.

8. Kserokopia książeczki sanitarno – epidemiologicznej ważnej przez okres nie krótszy niż 6 m-cy od dnia 
złożenia oferty – poświadczona prze oferenta za zgodność z oryginałem.

9. Zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o zdolności do pracy w charakterze dziennego 
opiekuna wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu do złożenia oferty.

10. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) w celach 
przeprowadzania konkursu na opiekuna.
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Poświadczenie złożenia oferty /Wypełnia organ administracji publicznej/

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

Adnotacje urzędowe/Wypełnia organ administracji publicznej/

……………………………………………………………………………………………….…..........
……………………………………………………………………………………………...........……
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Załącznik nr 1 do formularza oferty

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………
(nazwisko i imię)

zamieszkały ……………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym ……………………………………….…………...
(nr i seria dowodu osobistego)

wydanym przez …………………………………………………………….………………….

świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k., oświadczam,
że posiadam warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem.

…………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………
(własnoręczny podpis)

Podstawa prawna : art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 
2011 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).
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Załącznik nr 2 do formularza oferty

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………..……………….
(nazwisko i imię)

zamieszkały …………………………………………………………………….……………..
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym ………………………………………..…………..
(nr i seria dowodu osobistego)

wydanym przez ………………………………………………………………………………..

świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k., oświadczam,
że posiadam tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka.

W załączeniu kserokopia aktu własności lub umowa najmu.

…………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………
(własnoręczny podpis)

Podstawa prawna : art. 42 ust. 1 ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego
2011 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).
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Załącznik nr 3 do formularza oferty

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………
(nazwisko i imię)

zamieszkały ……………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym ……………………………………………………
(nr i seria dowodu osobistego)

wydanym przez ……………………………………………………………………………….

świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k., oświadczam,
że nie jestem i nie byłem/łam pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mi 
zawieszona ani ograniczona.

…………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………
(własnoręczny podpis)

Podstawa prawna : art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 
2011 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).
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Załącznik nr 4 do formularza oferty

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………….………………..
(nazwisko i imię)

zamieszkały ……………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym ……………………………………….…………...
(nr i seria dowodu osobistego)

wydanym przez ……………………………………………………………………………..

świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k., oświadczam,
że obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu 
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd:

a) wypełniam

b) nie wypełniam

*właściwe podkreślić

…………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………
(własnoręczny podpis)

Podstawa prawna : art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 
2011 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).
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Załącznik nr 5 do formularza oferty

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………….……………..
(nazwisko i imię)

zamieszkały ……………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym ……………………………………….…………...
(nr i seria dowodu osobistego)

wydanym przez ………………………………………………………………………………..

świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k., oświadczam,
że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie 
postępowanie karne, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni  praw 
publicznych.

…………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………
(własnoręczny podpis)

Podstawa prawna : art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 
2011 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).
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Załącznik nr 6a do formularza oferty

Zaświadczenie

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………
(nazwisko i imię)

zamieszkały ……………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym ………………………………………..…………..
(nr i seria dowodu osobistego)

wydanym przez …………………………………………………………………....................

Załączam kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu opiekuna dziennego.

…………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………
(własnoręczny podpis)

Podstawa prawna : art. 39 ust. 1 pkt 6 a ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 
2011 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).
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Załącznik nr 6b do formularza oferty

Zaświadczenie

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………
(nazwisko i imię)

zamieszkały ……………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym ……………………………………….…………...
(nr i seria dowodu osobistego)

wydanym przez …………………………………………………………………....................

Załączam zaświadczenie potwierdzające, że pracowałam z dziećmi do lat 3 przez okres 12 miesięcy 
bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun dzienny.

…………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………
(własnoręczny podpis)

Podstawa prawna : art. 39 ust. 2 ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego
2011 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).
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Załącznik nr 6c do formularza oferty

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………
(nazwisko i imię)

zamieszkały …………………………………………………………………..……………….
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym ……………………………………...…………….
(nr i seria dowodu osobistego)

wydanym przez ………………………………………………………………………………..

świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k., oświadczam,
że odbyłem/am 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.

…………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………
(własnoręczny podpis)

Podstawa prawna : art. 39 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 z dnia 4 
lutego 2011r. (Dz.U. z 2013 r.  poz. 1457).
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Załącznik nr 7 do formularza oferty

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………
(nazwisko i imię)

zamieszkały ……………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym ……………………………………….…………...
(nr i seria dowodu osobistego)

wydanym przez ………………………………………………………………………………..

świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k., oświadczam,
że daję rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

…………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………
(własnoręczny podpis)

Podstawa prawna : art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 
2011 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).
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Załącznik nr 10 do formularza oferty

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………….……………..
(nazwisko i imię)

zamieszkały ……………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym …………………………………….....…………...
(nr i seria dowodu osobistego)

wydanym przez ………………………………………………………………..………………

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) w celach przeprowadzania konkursu 
na opiekuna.

…………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………
(własnoręczny podpis)
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