Załącznik
do Zarządzenia nr 54 /2017
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 06 czerwca 2017r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego,
z zakresu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 pn.: „Zapewnienie dzieciom
zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Kórnik możliwości korzystania z wychowania
przedszkolnego na zasadach określonych w Uchwale nr XXX/362/2017 Rady Miasta i Gminy
z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez
przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Kórnik”.
I.

Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie niepublicznym przedszkolom realizacji zadania
publicznego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w art. 90 ust. 1b
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.).

II. Rodzaj zadania
Rodzaj zadania : zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego.
Nazwa zadania: „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Kórnik
możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w Uchwale nr
XXX/362/2017 Rady Miasta i Gminy z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad odpłatności
za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę
Kórnik”.
III. Termin realizacji zadania
Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.
IV.

Wysokość środków publicznych, jakie Miasto i Gmina Kórnik zamierza przeznaczyć na
realizację zadania
1. Rodzaj zadania publicznego: zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego.
2. Łącznie na realizację tego zadania przeznacza się:
1/ w roku 2017 – 775 000,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 zł),
2/ w roku 2018 – 1 550 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 zł).
3. Klasyfikacja budżetowa środków finansowych:
Dział 801 – Oświata i wychowanie,
Rozdział 80104 – Przedszkola,
§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

V.

Zasady otrzymania dotacji

1. Postępowanie w sprawie otrzymania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi
w art. 90 ust. 1b i 1d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1943
ze zm.).
2. O otrzymanie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Kórnik w ramach otwartego konkursu ofert mogą się
ubiegać osoby prowadzące niepubliczne przedszkola wpisane do ewidencji niepublicznych placówek
oświatowych prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
3. Warunkiem ubiegania się o otrzymanie dotacji na realizację zadania publicznego przez oferentów jest
złożenie zobowiązania do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz podanie informacji o planowanej liczbie uczniów.
Powyższe zobowiązanie oraz informację należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik
do niniejszego ogłoszenia.
4. Otrzymana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadania przedszkola w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
5. Dotacja dla niepublicznego przedszkola na realizację zadania objętego konkursem przysługuje dla
każdego wychowanka z budżetu Gminy w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla
przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana
na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
6. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na wydatki określone w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty.
7. Dotacja będzie przekazywana na każdego wychowanka, na rachunek bankowy przedszkola
w miesięcznych częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień
będzie przekazana w terminie do dnia 15 grudnia.
VI.

Zakres i warunki realizacji zadania

1. Zadanie określone w niniejszym konkursie obejmuje zapewnienie wychowania przedszkolnego 200
dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Kórnik..
2. Podmiot realizujący zadanie objęte otwartym konkursem ofert zobowiązany jest do stosowania
następujących zasad określonych w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
oraz w Uchwale nr XXX/362/2017 Rady Miasta i Gminy z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
prowadzone przez Miasto i Gminę Kórnik:
1) czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu nie może być krótszy niż
pięć godzin dziennie,
2) przedszkole niepubliczne będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania
i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014 r., poz. 1170
ze zm.),
3) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czyli opłata za nauczanie, wychowanie
i opiekę w przedszkolu, prowadzone w czasie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1,

przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wyniesie nie więcej niż 1,00 zł za godzinę,
4) oddział przedszkolny w niepublicznym przedszkolu nie może przekraczać 25 wychowanków,
5) przedszkole niepubliczne zapewni wychowankom pomoc psychologiczno-pedagogiczną
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, a także,
3. Ponadto przedszkole niepubliczne realizujące zadanie objęte otwartym konkursem ofert, zobowiązane
jest do zachowania poniższych warunków wychowania przedszkolnego, obowiązujących
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik:
1) zapewnienia możliwość korzystania z usług świadczonych przez przedszkole w godzinach od
06:30 do 16:30;
2) realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godz. 8.00–13.00
(czas bezpłatnego nauczania dziecka w przedszkolu);
3) prowadzenia w czasie poza realizacją podstawy programowej zajęć dodatkowych,
które realizowane będą w przedszkolach publicznych w roku szkolnym 2017/2018, w
ramach środków wyodrębnionych w planach finansowych tych placówek. Rodzaj
zajęć i tygodniowy ich wymiar powinien być tożsamy jak w przedszkolach
publicznych. Zajęcia dodatkowe muszą być realizowane w ramach opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2 pkt 3.a także,
4) dla przedszkoli posiadających kuchnie określa się wysokość dziennej stawki
żywieniowej na poziomie zbliżonym do stawki w przedszkolach publicznych,
prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik., placówki korzystające z cateringu
podają wysokość dziennej stawki żywieniowej.
VII.

Termin i miejsce składania ofert

1. Oferty sporządzone na załączonych formularzach ofertowych wraz z załącznikami należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2017r. do godz. 15:30 w Biurze Obsługi
Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1.
2. O ważności oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu.
3. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzeźroczystej, opieczętowanej i trwale
zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Koperta musi być zaadresowana i opisana następująco:
Miasto i Gmina Kórnik, ul. Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
„Oferta na konkurs niepublicznych przedszkoli”
na kopercie należy także umieścić nazwę i dokładny adres Oferenta wraz z numerem telefonu
i e-mail.
4. Oferty, które wpłyną po ustalonym terminie, nie będą podlegać ocenie.
5. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert.
VIII.

Wymagane dokumenty:

1. Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2. Dokument potwierdzający prawo do zajmowania lokalu, w którym realizowane ma być zadanie,
z podaniem formy dysponowania (akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia, porozumienie
w sprawie udostępnienia lokalu).
3. Zobowiązanie oferenta do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, stanowiących załącznik nr 2 do ogłoszenia.
4. Wykaz kadry pedagogicznej, stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia.
5. Kalkulacja rocznych wydatków stanowiąca załącznik nr 4 do ogłoszenia
6. Informacja o warunkach realizacji zadania, stanowiąca załącznik nr 5 do ogłoszenia.
7. Pozostałe oświadczenia, stanowiące załącznik nr 6 do ogłoszenia.
8. Jeżeli oferta będzie posiadła braki formalne, które to braki dadzą się usunąć, Organizator konkursu
wezwie Oferenta do niezwłocznego usunięcia tych braków pod rygorem odrzucenia oferty.
9. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia
wyjaśnień dotyczących złożonej oferty i załączonych do niej dokumentów.
10. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostają w aktach
urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu
przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.
IX.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Regulaminie
otwartego konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały XVII/203/2016 Rady Miasta
i Gminy Kórnik z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu
ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów wyboru ofert.
Są to następujące kryteria:
1) szczegółowy opis prowadzonego przedszkola, z wyszczególnieniem realizowanego
programu nauczania, wychowania i opieki;
2) szczegółowy opis zaplecza kadrowego, z podaniem kwalifikacji zawodowych
nauczycieli;
3) informację o lokalizacji i adresie prowadzonego przedszkola;
4) szczegółowy opis lokalu, w którym prowadzone jest wychowanie przedszkolne wraz
z wyszczególnieniem wyposażenia poszczególnych pomieszczeń;
5) opis placu zabaw przedszkola oraz jego wyposażenia, lub informację o jego braku;
6) zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
7) kalkulację przewidywanych rocznych wydatków prowadzenia przedszkola;
8) ofertę dodatkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych poza podstawą programową
wychowania przedszkolnego;
9) opis realizowanego w przedszkolu programu nauczania, wychowania i opieki w tym
w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
10) informację na temat posiadanego doświadczenia w prowadzeniu przedszkola;

11) informację - zgodnie z podziałem na grupy wiekowe o planowanej do przyjęcia liczbie
dzieci na zasadach określonych w konkursie;
12) dane kontaktowe osoby do udzielenia wyjaśnień w sprawie oferty (nr telefonu, adres
e-mail).
2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza
Miasta i Gminy Kórnik.
3. Przy ocenie oferty pod względem merytorycznym brane będą pod uwagę kryteria wskazane w
Regulaminie otwartego konkursu stanowiącym załącznik 2 do Uchwały XVII/203/2016
Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu otwartego
konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów wyboru ofert
takie jak:
1) powierzchnię, jaka została przeznaczona na zbiorowy pobyt dzieci;
2) dotychczasowe doświadczenie oferenta w prowadzeniu przedszkola;
3) wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne;
4) wyposażenie placu zabaw przeznaczonego do dyspozycji dzieci;
5) wykształcenie i doświadczenie zawodowe osób zatrudnionych w przedszkolu,
6) zatrudnienie przez przedszkole dodatkowych specjalistów, nauczycieli oferujących
pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, zgodnie z przepisami art. 22
ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1943 ze zm.);
7) zapewnienie przez przedszkole oferty edukacyjnej dla dzieci z dysfunkcjami
rozwojowymi;
8) zapewnienie przez przedszkole dodatkowych zajęć, realizowanych poza podstawą
programową wychowania przedszkolnego.
4. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje Burmistrzowi Miasta
i Gminy Kórnik, co do wyboru ofert. Wynik konkursu podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza
Miasta i Gminy Kórnik.
5. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik w drodze
zarządzenia.
6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości w :
 Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik;
 siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1 - w miejscu
przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
 na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

