
załącznik nr 1 do ogłoszenia 
 

OFERTA 
realizacji zadania publicznego 

w zakresie wychowania przedszkolnego  
prowadzonego na terenie Gminy Dywity 

 
 

………………………………… 
data i miejsce złożenia oferty 

(wypełnia Urząd Gminy Dywity) 

 
 

I. Informacja o oferencie. 
1. Nazwa oferenta (organu prowadzącego): ……………………………………………….. 

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

2. Adres oferenta (organu prowadzącego): …………………………………………………. 

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

3. Adres poczty elektronicznej i nr telefonu: ……………………………………………….. 

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

4. Imię i nazwisko osoby / osób reprezentującej/-ych oferenta i podpisującej / -ych ofertę:  

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

II. Informacja o lokalizacji przedszkola. 
1. Nazwa przedszkola: ……………………………………………………………………... 

2. Numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy 
Dywity: ………………………………………………………………………………….. 

3. Siedziba przedszkola zgodna z wpisem do ewidencji: ……………………………………. 

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

III. Informacja o warunkach lokalowych i wyposażeniu. 
1. Tytuł prawny do lokalu (właściwe zaznaczyć): 

□ umowa najmu zawarta na okres od ………………. do ………………… 

□ tytuł własności (wskazać) ………………………………………………. 

□ inny (wskazać) …………………………………………………………. 



2. Rodzaj budynku (właściwe zaznaczyć): 

□ wolnostojący 

□ lokal w budynku wielolokalowym 

 
3. Ilość kondygnacji nadziemnych: 

 przedszkola ………………………. 

 całego budynku …………………... 
 

4. Dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych: …………………………………...... 

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

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

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

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

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

5. Numer i data wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie: 

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

6. Numer i data wydania pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego: 

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

7. Numer i data wydania pozytywnej opinii państwowej straży pożarnej: 

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

8. Powierzchnia placówki: 

użytkowa: ……………. m2, w tym sal dydaktycznych: 

 sala nr 1 ……………… m2 

 sala nr 2 ……………… m2 

 sala nr 3 ……………… m2 

 sala nr 4 ……………… m2 

 sala nr 5 ……………… m2 

 



9. Opis wyposażenia pomieszczeń: ………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

10. Pomieszczenia sanitarne: 

 liczba pomieszczeń sanitarnych dla dzieci ………………. 

 liczba umywalek dla dzieci …………………. 

 liczba misek ustępowych dla dzieci …………………. 

 

11. Plac zabaw (właściwe zaznaczyć): 

□ własny o powierzchni …………….. m2 

□ publiczny w odległości ……………... m2 od przedszkola 

□ inny (opisać jaki i gdzie) ………………………………………………………………………. 

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

12. Opis standardu placu zabaw: ……………………………………………………………. 

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

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

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

IV. Informacja o liczbie miejsc i liczbie uczniów. 

1. Planowana liczba oddziałów: ……………………… 

2. Planowana liczba uczniów / wychowanków: …………………… 

3. Planowana liczba miejsc: …………………… 

4. Liczba oferowanych wolnych miejsc, które zostaną przekazane do dyspozycji Gminie 
Dywity: ………………….. 

 

V. Informacja o trybie pracy przedszkola. 

Godziny pracy: od ……… do ………… 



VI. Informacja o organizacji żywienia dzieci. 

1. Forma organizacji żywienia (właściwe zaznaczyć): 

□ własna kuchnia 

□ catering 

□ inne (opisać): ………………………………………………………………………………….. 

2. Liczba wydawanych dziennie posiłków: ……………………………….. 
3. Standard (jakość) posiłków z uwzględnieniem przepisów, wynikających z działu IIA ustawy 

z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2020r.  poz. 
2021 z późn. zm.): ………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

4. Cena za dzienne wyżywienie jednego dziecka (w zł): …………………………………….. 
5. Czy opłata za wyżywienie dziecka uzależniona jest od obecności dziecka w przedszkolu: 

……………….. 

 

VII. Informacja o liczbie i rodzajach bezpłatnych zajęć dodatkowych oferowanych 
w przedszkolu. 

Rodzaje bezpłatnych zajęć dodatkowych Tygodniowa liczba zajęć dodatkowych dla 
jednego dziecka 

  

  

  

  

 
 
 
 
 



VIII. Informacja o kadrze pedagogicznej przedszkola. 
 

1. Liczba zatrudnionych nauczycieli: ………………, w tym: 

 

2. Liczba osób zatrudnionych jako pomoc nauczyciela: ………………….. 

 

 

 

l.p. 

Dokumenty 
potwierdzające kwalifikacje 
zawodowe i przygotowanie 

pedagogiczne (poziom 
wykształcenia, kierunek) 

Dodatkowe 
kwalifikacje do 

prowadzenia zajęć 
w przedszkolu z 

dziećmi 

Stopień awansu 
zawodowego i staż 

pracy 
pedagogicznej 

Forma 
zatrudnienia 
(umowa o 

pracę / 
zlecenie / 

inne) 

     

     

     

     

     

     

     



załącznik nr 2 do ogłoszenia 

ZOBOWIĄZANIE 

Oferent 

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

(pełna nazwa organu prowadzącego) 

oświadcza, że w przypadku uzyskania prawa do dotacji, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 
27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2029 z późn. 
zm.)  zobowiązuje się do przestrzegania następujących warunków: 

1) spełnienia warunków określonych w art. 13 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 
2020r. poz. 910 z późn. zm.), a czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym 
mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe w prowadzonym przez oferenta 
przedszkolu nie będzie krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 
ustalony przez Radę Gminy Dywity dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę Dywity; 

2) pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższych niż opłaty 
ustalone przez Radę Gminy Dywity dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę Dywity na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych; 

3) prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustalonej dla 
przedszkoli publicznych; 

4) zapewnienia liczby uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającej maksymalnej 
liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 111 ustawy - Prawo oświatowe; 

5) zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe; 

6) stosowania zasad przyjmowania do publicznych przedszkoli, określonych w rozdziale 
6 ustawy - Prawo oświatowe. 

 

 

 

………………, dnia ………………          …………………………… 

(podpisy osób upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu oferenta) 


