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KOMUNIKAT 
w sprawie zmiany ogłoszenia o otwartym konkursie ofert 

Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza informuje, że zarządzeniem
nr  773/2018  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  7  grudnia  2018r.  zmieniającym  zarządzenie  w
sprawie ustalenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania
publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu
Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka, zmianie uległ pkt 5 ogłoszenia o otwartym konkursie
ofert na wsparcie realizacji w 2019 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka, który
brzmi: 

 „5. Oferty na realizację zadania będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert należy składać  w
zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „organizacja i zapewnienie 
opieki nad maksymalnie 150 dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w 
formie żłobka” osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 17 grudnia 2018r. w 
Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, I piętro,
pokój nr 120.
W przypadku nadesłania oferty pocztą o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu
Miasta Kalisza. 
Do oferty należy dołączyć dodatkowo ( poza załącznikami wynikającymi ze wzoru oferty ):

1) pełnomocnictwa lub upoważnienia w przypadku składania ofert przez osoby upoważnione do
reprezentowania podmiotu,  
2) oświadczenia wynikające z zakresu realizowanego zadania, dotyczące:

a)  posiadania statutu żłobka,  o  którym mowa w art.  11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi do lat 3;
b) posiadania regulaminu organizacyjnego żłobka, o którym mowa w art. 12 i 21 ustawy
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
c)  posiadania  programu  zajęć  opiekuńczo  –  wychowawczych  i  edukacyjnych,
uwzględniających  rozwój  psychomotoryczny  dziecka,  właściwy  do  wieku  dziecka,
opracowanego odpowiednio dla różnych grup wiekowych;
d) realizacji zadania zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.

Odrzuceniu podlegają oferty:
1)  sporządzone  wadliwie  albo  niekompletne  co  do  wymaganego  zestawu  dokumentów
i  informacji,  przy  czym  w  sytuacji  gdy  oferta  zawiera  oczywistą  omyłkę  pisarską  lub
rachunkową dopuszcza się możliwość złożenia uzupełnienia lub korekty do oferty,
2) złożone po terminie lub przesłane drogą elektroniczną,
3) złożone niezgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu o otwartym konkursie
ofert, 
4) złożone przez podmiot nieuprawniony,
5) które nie dotyczą zadań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24
października 2018r.  w sprawie wzorów ofert  i  ramowych wzorów umów dotyczących realizacji
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018r., poz. 2057)
oferty  należy  składać  wg  wzoru  oferty  zawartego  w  rozporządzeniu  Ministra  Rodziny,  Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 17  sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.
U.  z  2016r.  poz.  1300).  Wzory  druku  oferty  można  uzyskać  w  Wydziale  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, I piętro, pokój nr 104. Wzory druku



oferty  można  uzyskać  również  w  Wydziale  Spraw  Społecznych  i  Mieszkaniowych  Urzędu
Miejskiego w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a, I piętro, pokój nr 104.
Decyzję o wyborze oferty lub ofert podejmie Prezydent Miasta Kalisza, po zapoznaniu się z opinią 
Komisji Konkursowej dotyczącą złożonych ofert, w terminie do dnia 28 grudnia  2018r.”. 

Pozostałe zapisy ogłoszenia ww. otwartego konkursu ofert pozostały bez zmian. 
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