
UCHWAŁA Nr 7ó/x/2015
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia24 czerwco 20,l5r.

w sprowie okreśIenio regulominu ofwońego konkursu oferl oroz kryteriów wyboru ofeń no
zopewnienie możIiwości korzystonio z wychowonio przedszkolnego w niepublicznych
przedszkoloch i niepublicznych innych formoch wychowonio przedszkólnego.

No podstowie oń. l8 ust. 2 pkl l5 i ort. 40 ust' l uslowy z dnio 8 morco ]99O r. o somozqdzie
gminnym {t.j.: Dz. U. z2013 r., poz.594z póżn. zm.), oroz ort.90 ust. ]f w Ałv.z oń.90 ust. ld
ustowy z dnio 7 wześnio ]99lr. o systemie oświoty |j.t. z2OO4 r. Dz. U. Nr 25ó, poz.2572zpóŹn.
zm.) oroz orl.l3 ust. l ustowy z ]3 czerwco 2Ol3 r. o zmionie ustowy o systemie oświoły oroz
niektórych innych ustow (Dz.|J.z2013r. poz. 827 zpóźn. zm.), Rodo Mie1sko uchwo|o co
nostępuje:

sr
określo się ,,Regulomin otwońego konkursu ofeń no zopewnienie możliwości kozystonio
z wychowonio pzedszkolnego w niepublicznych pzedszkoloch i niepublicznych innych
formoch wychowonio przedszkolnego'' stonowiqcy zołqcznik do niniejszej uchwoły.

s2
Wykononie Uchwoły powiezo się Burmistzowi Miosto Sierpc.

s3
Uchwoło podlego ogłoszeniu w Dzienniku U,.ędowym Województwo Mozowieckiego.

s4
Uchwoło wchodzi w życie, po upływie l4 dni od dnio jej ogłoszenio w Dzienniku Uzędowym
Województwo Mozowieckieqo.
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ZołqcZnjk
do Uchwoły nr 7 ó/xl2ol 5

Rody Miejskiej Sierpco
z dnio 24 .aó . 2a) 5r '

Regulomin olwońe9o konkursu ofeń
no zopewnienie możliwości korzystonio z wychowonio przedszkolnego

w niepubricznych przedszkoroch i niepubricznych innych formoch wychJwonio
przedszkolnego

1. ,'Regulomin 
- 
otwońego . konkursu or"|,''no zopewnienie możliwości kozystonioz wychowonio pzedszkornego w niepubricznych pzedszkoroch i niepubricznych innychformoch wychowonio 

. 
paedszkolnego'', zwony dolej regulomine;,- otreślo trybpzeprowodzonio otwońych konkursÓw ofert no wyłonienie nie"puolicznycn f,zedszkoli okiórych mowo w ort' 90 ust. lb lub niepublicznych innych form wychowoniopzedszkolnego, o k1órych mowo W ort. 90 usi. lc ustowy, ltor. Lęoq 

'r"olizowoły

^ 
7-ndonie orgonizocji wychowcnie przedszkolnego no zlecenie gmlny viosio ślerpc.2. określo się kryterio wyboru ofert w $ B ust' 2 reg-ulominu.

Ilekroć w regulominie jest mowo o:

1' ogłoszenie konkursu zowiero
1J rodzoju zodonio,

l) uslowie - rozumie się paez to usiowę z dnio 7 wześnio ]99l roku o systemie oświoty(t.j.: Dz. U. z2OO4 roku, Nr 25ó, poz.2572 z pożn. zm] '2) gminie * rozumie się pzez to Gminę Miosto Sierpc,
3) Burmishzu - noleży pzezlo rozumieć Burmislao Miosto Sierpc,4) Rodzie - rozumie się paez 1o Rodę Miejskq Sierpco,
5) konkursie _ rozumie się pzez 1o otworiy konkurs ofeń, o kiórym mowo W oń' 90 ust.]dustowy.

l' w celu reorizocji zodonio puoril.fn.go ,,zopewnienie dzieciom w wiekupzedszkoInym, zomieszkołym no terenie gminy możliwości odbycio obowiqzkurocznego pzygotowonio pzedszkolnego lub prowo do kozystonio z wychowoniopzedszkoinego, w niepublicznym pzedszkoIu lub niepu'olicznl 
- 

inń"1 ior,.ni.
_ wychowonio pzedszkolnego'', Burmistz ogłoszo konkurs.2 uprownionymi do pzysiqpienio do konfursu sq orgony prowodzqce, no tereniegminy, niepubliczne paedszkolo lub niepub|iczńe 'inne 

formy 
-wychowonio

pzedszkolnego, które zostoły wpisone do ewidencji szkół i p|ocóweL niepńiic.nycnprowodzonej pzez Burmistzo.

92.

$4.
informocje o:

2) zosodoch pzyznowonio dotocji,
3) wysokości środków pubJicznych przeznoczonych no reolizocję zodonio, w tymo pIonowonej wysokości dotocji no jedno dziecko ooięiu_ *vcńlwoniem
.' pzedszkoInym, które będzie paysługiwoło podmiotowi reolizujqce'u źoJoni.,4) worunkoch, jokie musi spełnic niepubliczne pzedszkole 1tuo niu|uorńifo inno
_' |o'.9 wychowonio pzedszkolnego), które będzie reolizowoło zodonie- 

-- -
5) terminoch i worunkoch reolizocji żodonio,
ó) sposobie i ierminoch skłodonio ofert.
7) kryterioch stosowonych pzy wyboze ofert oroz terminie dokononio wyboru oferr,8) podmiotoch, które reo|izowoły to zodonie w osto1nim -o ó"ó""o'ło.r'ogłoszony konkurs oferi iwysokości dotocji jokie no podstowie iego zieceniootzymoły.



2. Termin' do skłodonio ofert nle mcże być krolszy ńiŻ 2] dni od dnio ukozonio sięogłoszenio, o którym mowo w usi. l'
3. Konkurs ogłoszo się:

I )w Biuletynie lnformocji publicznej;
2}w siedzibie Uaędu Miejskiego w Sierpcu
no zomieszczonie ogłoszeń;

w miejscu pŻeznaczanym

3) no sfronie internetowej www.sierpc.pl

1.ofeńo skłodono w konkursie, o którym 
'o,,|o'* $ 3 ust. l, zowiero w szczególności:l)wniosek -ofertowy, podpisony pzez osodę/osoby upowoż"i.;ó7;-;; skłodoniooświodczeń Woii w imieniU orgonU prowodzqcego prz"o')tor.zinnq ńńę"'iycr,owoniopzedszkolnego, który pozo donymi podstowowyml zoWlero:

o)informocję o |iczbie dziecj, jokq pzedszkole/inno formo wychowoniopzedszkolnego, plonu.|e pzyjqć W irybie rekiutoc.1i prowodzonej w oporciu o zosodępowszechnej dostępności no rok szkolny.
b)plon orgonizocji procy pzedszkolo/innej formy wychowonio pŻedszkolnego, wplonowonym okresie reolizocli zodonio, w tym:

' plonowono liczbo oddziołów i |iczbo dzieci w oddziołoch,. dzienny plon orgonizocji wychowonio paedszkolnego,. wykozreolizowonychprogromówwychowonio pzeższkolnego,. informocję o zojęcioch dodoikowych reolizowonyclr * ro.oŹ-ń opłotvustolonej no podstowie opłoty zo kozystonie . *y.t.,o*onio jrlelszrolnego
.. usiolonej Uchwołq Rody Miejskiej Sierpco, ,cJinformocję o sposobie zopewnienio uczniom pomocy psychologiczno_pedogogicznej zgodnie z paepisomi wydonymi no podsiowie art. )z'ust.2 pkl I 1ustowy,

pedogogicznych oroz szczegółowe bezimienne
zo,rnujqcych te stonowisko.

kierujqcej pzedszkolem/innq formq wychowonio

f)imiennq informocję o osobie pełniqcej nodzór pedogogiczny nod pzedszkolem/innq
formq wychowonio pzedszkolnego i lej i<wolifikocjoch,
gJwykoz stonowisk niepedogogicznych;
h)kopię oktuoinych dokumentów potwierdzojqcych bezpieczne i higieniczne Worunkiprocy.
i) szczegółowy opis lokolu. w kiórym pzeprowodzone jest wychowonie pzedszkolnewrazz.vr szczególnieniemwyposożenioposzczególnychpomieszczeń,,
j) opis 

, 
plocu zobow przed budynkiem pze-dszkolo ' / innej- formy wychowoniopzedszkolnego,

k) lokolizocję i odres prowodzonego paedszkolo / innej formy wychowoniopzedszkolnego,
|) foiogrofie budynku, plocu zobcw oroz poszczególnych pomies zczeń pnedszkolo /innej formy wychowonio przedszkołnego,
ł) kolkulocję pzewidywonych rocznyc-h wydotków no prowodzenie pzedszko|o / innejformy wychowonio paedszkolnego,
n) done kontok1owe osoby uprownionej do udzielonio wyjośnień w sprowie oferty, np.numer telefonu, foksu, odres e-moil

2. lnformocję o doświodczeniu w reo|izocji zodoń zwiqzonych z orgonizowoniemwychowonio pzedszkolnego oroz potencjole umożiiwiojqcvin *v-tq i"ro-l uiirononiozodonio.
3. Zołqczniki do oferty:
o)kopio zoświodczenio o wpisie do ewidencji prowodzone'j pzez BUrmi'trzo,pzedszkolo/innej formy wychowonio paedsz[olnego, ktoreio ńo ruotlro*o.zodonie.

d)bezimienny wykoz stonowisk
informocje o kwolifikocjoch osób
e)imiennq informocję o osobie
pzedszkolnego,



b)oświodczenie _ zobowiqzonie do
I ustowy (w pzypodku innej formy
2 ustowy),

c)ośw'odczenie o niezolegoniu z
prownych.

pzeslzegonio worunków, okreś|onych w ort' ó ust.
wychowonio pzedszkolnego ort. ó Ust.1 pkl 3 i usi.

płotnościomi no Żecz podmioiów publiczno _

d)pisemne zobowiqzonie pzestzegonio worunków, o których mowo odpowiednio woń.90 us1.lb lub 1c usiowy.
só.l. Blrmisilz, ogłoszojqc konkurs, powołuje pięcioosobowq komisję konkursowq, zvvonqdolej ,,komisjq".

6.

4.

] . oceno formolno ofeń, polego no !Jż*non,u ofert z wymogoniomi formolnymi
_ zowortymi w ogłoszeniu, w lym w szczegóiności worunkomi otr"sńnyńi * 91.2. Komisjo może wezwoć. oferento do dołononio poprowek w ofercie, jeśli'wynikojq zoczywisiych błędów pisorskich. Pzedmioiowe poprowki będq mogły oye Jotonone

w terminie dwóch dni od dnio wezwonio.
3' Syluocję, o kiórej mowo w ust. 2, odnotowuje się w protokole z postępowonio

konkursowego.
4. W postępowoniu konkursowym, odrzuco się oferty, które:

1-) złożone zosioły po ierminie Wskozonym w ogłoszeniu,
2) podpisone sq przez osoby nieuprownione do reprezenlowonio oferenio,3) nie zowierojq któregoś z zołqcznikow okreśionych w $ 5 ust. 3'

- - ^ 
4) nie zowierojq informocji umożliwiojqcych ich meryioń7cznq ocenę.5' ofeńy niespełniojqce wymogoń formolnych sq odŻUcone i ni. 

'q 
t'potryWonepod względem merytorycznym.

ó' ofeńy pozytywnie ocenione pod względem formojnym, przekozywone sq do oceny
m erytorycznej.

l . oceno meryioryczno ofert'odnosi ,ię Jo8'ozli*ości wykononlo zdania pzezoferento,
zgodnie z oktuo|nymi potzebomi zopewnienio dziec jom w wlefu [o"ł,,tolny.,zomieszkołym no terenie gminy, możIiwości odbycio ooowiqiru- 

-ro..n.go
pzygotowonio pzedszkolnego lub prowo do kozystonio z' wycńo*oniopzedszkolrego.

2. 
.Komisjo dokonu.je oceny merytorycznej ofert, stosujqc nostępujqce kryierio:
1 ) możliwośc orgonizocji wychowonio pzeds)kolnego zgodnie z okluolnymipotzebomi gminy,
2) otrokcyjność reolizowonych progromów dydokiycznych, wychowowczych

oroz opiekuńczych,
3) orgonizocję pzedszkolo pod kqtem zopewnienio dzieciom bezpiecznychi higienicznych worunków nouki, w tym powiezchnię pzypodojqcq -no 

iuonodziecko w oddziole pzedszkolnym.
4) możliwość zopewnienio uczniom pomocy psychologiczno-pedogogiczne'i,
5) sposób orgonizocji zojęć dodoikowych,
ó) kwolifikocje osób zojmujqcych sionowisko pedogogiczne,
7] doświodczenie w reolizocji zodoń zwiqzonycń z orgonizowoniem wychowonio

i opieki dlo dzieci w wieku pzedszkolnym,

Procomi komisji kieruje pzewodniczqcy, wskozony przez Burmistrzo.
Komisjo 

' 
podejmuje decyzje w skłodzie co nojmniej tzech członków, w iympzewodniczqcego.

Do zodoń komisji, noleży oceno ofeń pod względem formolnym i merytorycznym,
oroz wskozonie ofert, które rokujq nojwyższq jokośc wykononio zodonio.
Do'członków komisji biorqcych udzioł w opińiowoniu ofert, stosuje się pzepisy uslowyz dnio 14 czerwco 19óa r. - Kodeks poslępowonio odminislrocyjńego- ;;ty;.q."wyłqczenio procowniko.
obsługę odminisirocyjnq komisji zopewnio Wydział oświoty, Kullury i Zdrowio.

2.
3.

5.



8) wyposożenie przedszko|o W pomoce dydoktyczne.
9) wyposożenie p|ocu zobow pŻeznoczonego do dyspozyc.ji dzieci.

3. Komisjo rno prowo dokononio oględzin lokolu pzedszko|o (innej formy wychowonio
pzedszkolnego). które wskozone jes1 w ofercie joko podmiot do reolizoc1i zodonio.
og|ędziny prowodzi się w obecności oferento lub osoby wskozonej pzez oferento.
Z oględzin spozqdzo się protokół'

se.
l ' Członkowie komisji dokonujq oceny oferl, pzyznojqc punkty, w skoli od 0 do 5

zo kożde kryterium.
2. Do protokołu, wpisuje się średniq liczbę punktów pzyznonych pzez poszczególnych

członków komisji'
3. Członkowie komisji spośród ofert nojwyżej punktowonych wskozujq ofeńy rokujqce

nojwyzszq jokość wykononio zodonio.
4. ostotecznq decyzję o zleceniu zodonio i udzieleniu dotocji podejmuje Burmistz w

formie zorzqdzenio.
5. Dokononie wyboru ofert nostępuje w terminie do 30 dni od upływu terminu

do skłodonio ofert.
s t0

Z posiępowonio konkursowego, komisjo sporzqdzo protokół, który zowiero:
1) iistę obecności członków no posiedzenioch komisji,
2) oświodczenio członków komisji, o kiórych mowo w $ ó ust. ó.
3) lisię ofeń złożonych w odpowiedzi no ogłoszenie,
4) informocję podsumowujqcq ocenę formolnq ofeń,
5) informocję podsumowujqcq ocenę merytorycznq oferi,
ó) wskozonie oferi, które rokujq nojwyższq jokośc wykononio zodonio.

s 11.
l.Po zokończeniu proc komisji pzewodniczqcy pzekozuje Burmistzowi dokumenlocję

konkursowq.
2. Wyniki otworiego konkursu ofert, podoje się do publicznej wiodomości:

i ) w Biuletynie lnformocji publicznej;
2) w Uzędzie Miejskim w Sierpcu w miejscu przeznoczonym no zomieszczonie ogłoszeń;
3) no stronie internetowej miosto www.sierpc.pl

3. od decyzji Burmistzo nie paysługuje odwołonie.

Konkurs może zostoć odwołony ruo uni"*ozsnŁ2ny bez podonio prr/cvYny.

s 13.
W konkursie może zostoć wybrono więcej niż jedno oferio.

$ 14.
Umowę o prowodzeniu wychowonio pzedszko|nego i udzie|oniu dotocji z wybronymi
podmiotomi prowodzqcymi niepubliczne pzedszkolo lub niepubliczne inne formy
wychowonio paedszkolnego zowiero Burmistz w terminie l4 dni od dnio wydonio
zozqdzenia, o którym mowo W $ 9 us1. 4.

lłŻ::'1l/c lłls c'Ą
'ĘFrDY J iEJ


