
ZARZĄDZENIE Nr 163/2018
BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA 

z dnia 31 grudnia 2018 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania

przedszkolnego w Mieście Gostynin

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203 ze zm.) i uchwały nr 392/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w
Gostyninie  z  dnia  24  maja  2018  r.  w  sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  oraz  trybu
przeprowadzania kontroli  prawidłowości  ich pobrania i  wykorzystania dla publicznych i  niepublicznych
przedszkoli,  innych  form  wychowania  przedszkolnego  oraz  szkół,  dla  których  Miasto  Gostynin  nie  jest
organem prowadzącym (zmienioną uchwałą nr 406/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie  z dnia 21
czerwca 2018 r.), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
1. Ogłasza  się  otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  z  zakresu  wychowania
przedszkolnego w Mieście Gostynin. 
2. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi wraz z udzieleniem dotacji, o
której mowa w art.  17 ust.  1 ustawy z dnia 27 października  2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2017 poz. 2203 ze zm.). 

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w
Gostyninie. 

§ 4.
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w siedzibie Urzędu Miasta w Gostyninie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Gostyninie;
3) na stronie internetowej Urzędu Miasta w Gostyninie.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik do Zarządzenia nr 163/2018
Burmistrza Miasta Gostynina 
z dnia 31 grudnia 2018 r

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z  ZAKRESU

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO POD NAZWĄ:
„ZAPEWNIENIE DZIECIOM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE

MIASTA GOSTYNINA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W
NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020”

§ 1.
Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach niepublicznych wraz
z  udzieleniem  dotacji  w  wysokości  określonej  w  art.  17  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  października  2017  r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203 ze zm.).

§ 2.
Celem  zadania  jest  zapewnienie  dostępności  do  wychowania  przedszkolnego  dzieciom  w  wieku
przedszkolnym,  będącym  mieszkańcami  Miasta  Gostynina  na  warunkach  takich  jak  w  przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Miasto Gostynin. 

§ 3.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 
1) 296 500,00 zł w 2019 r.; 
2) 593 000,00 zł w 2020 r.

§ 4.
Wysokość  dotacji  na  każdego  ucznia,  uczęszczającego  do  przedszkola  niepublicznego  wyłonionego  w
otwartym konkursie ofert,  będzie wynosić 100% podstawowej kwoty dotacji  dla przedszkoli, z tym że na
ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego niepełnosprawnego
ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Gostynin.

§ 5.
1. O  przyznanie  dotacji  ubiegać  się  mogą  osoby  fizyczne  lub  osoby  prawne  prowadzące  przedszkola
niepubliczne  ogólnodostępne  na  terenie  Miasta  Gostynina  wpisane  do  ewidencji  szkół  i  placówek
niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Gminę Miasta Gostynina.
2. Dotacja  jest  przyznawana  na  prowadzenie  przedszkola  niepublicznego,  wyłonionego  w  otwartym
konkursie ofert i może być wydatkowana zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października  2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203 ze zm). .

3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do ogłoszenia zawierającej m. in. informację o planowanej liczbie uczniów – podpisanej przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego niepubliczne przedszkole oraz:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy organem prowadzącym jest
osoba prawna;
2) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta w przypadku podpisania oferty
przez osoby upoważnione przez organ prowadzący; 
3) zobowiązanie,  o którym mowa w art.  22 ust.  2 z  dnia 27 października  2017 r.  o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203 ze zm.), według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia; 
4) oświadczenie o braku zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Gostynina, Urzędu Skarbowego i
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

4. Dotacja będzie udzielana i rozliczana w trybie określonym w uchwale nr 392/LXXVII/2018 Rady Miejskiej
w  Gostyninie  z  dnia  24  maja  2018  r.  w  sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  oraz  trybu
przeprowadzania kontroli  prawidłowości  ich pobrania i  wykorzystania dla publicznych i  niepublicznych
przedszkoli,  innych  form  wychowania  przedszkolnego  oraz  szkół,  dla  których  Miasto  Gostynin  nie  jest



organem prowadzącym (zmienioną uchwałą nr  406/LXXIX/2018 Rady Miejskiej  w Gostyninie z  dnia 21
czerwca 2018 r.) 
5. Dotacja udzielana będzie w ratach na podstawie miesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów. 
6. Dotacja  przyznana  będzie  niepublicznemu  przedszkolu  wyłonionemu  w  otwartym  konkursie  ofert,
spełniającemu następujące warunki: 
1) czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu nie może być krótszy niż pięć godzin
dziennie;
2) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czyli opłata za nauczanie, wychowanie i opiekę w
przedszkolu, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania o którym mowa w pkt 1,
wyniesie nie więcej niż 1,00 zł za godzinę;
3) przedszkole  niepubliczne  będzie  prowadzić  dokumentację  przebiegu  nauczania,  wychowania  i  opieki
ustaloną dla przedszkoli publicznych;
4) przedszkole niepubliczne zapewni liczbę wychowanków w oddziale nie przekraczającą 25 dzieci;
5) przedszkole  niepubliczne  zapewni  wychowankom  pomoc  psychologiczno-pedagogiczną,  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami;
6) przedszkole  niepubliczne  będzie  stosować  zasady  rekrutacji  przyjęte  dla  publicznych  przedszkoli
prowadzonych przez Miasto Gostynin.

§ 6.
1. Termin realizacji zadania: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. 
2. Miejsce realizacji zadania: Miasto Gostynin. 
3. Przedszkole niepubliczne w każdej ze wskazanych lokalizacji powinno posiadać plac zabaw dostosowany
parametrami do liczby dzieci objętych ofertą. 

§ 7.
1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. do
godz.  15.00  w  Urzędzie  Miasta  w  Gostyninie  ul.  Rynek  26,  09-500  Gostynin  lub  przesłać  pocztą  lub
przesyłką kurierską na powyższy adres do dnia 18 stycznia 2019 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do
Urzędu). 
2. Oferty  należy  składać  w  opisanych  kopertach:  nazwa  i  adres  oferenta,  nazwa  zadania  publicznego
wskazanego w ogłoszeniu. 

§ 8.
1. Oferty  oceniane  będą  w  trybie  i  według  kryteriów  zawartych  w  uchwale  nr  392/LXXVII/2018  Rady
Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu
przeprowadzania kontroli  prawidłowości  ich pobrania i  wykorzystania dla publicznych i  niepublicznych
przedszkoli,  innych  form  wychowania  przedszkolnego  oraz  szkół,  dla  których  Miasto  Gostynin  nie  jest
organem prowadzącym (zmienioną uchwałą nr  406/LXXIX/2018 Rady Miejskiej  w Gostyninie z  dnia 21
czerwca 2018 r.)
2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi do dnia 31 stycznia 2019 r. 
3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej: 
1) w siedzibie Urzędu Miasta w Gostyninie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej;
3) na stronie internetowej Urzędu Miasta w Gostyninie.
4. Burmistrz Miasta Gostynina może odstąpić od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Informację o tym
podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w ust.3.

§ 9.
Maksymalna  liczba  wolnych  miejsc  w  przedszkolach  niepublicznych,  które  Miasto  Gostynin  zamierza
pozyskać w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert wynosi: 60. 



(Pieczęć oferenta)     
Załącznik nr 1  
do ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09 - 500 GOSTYNIN

OFERTA  KONKURSOWA

………………………………………………………………….……………………………………………….
(nazwa placówki)

„ZAPEWNIENIE DZIECIOM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE
MIASTA GOSTYNINA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W

NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020”

Składam ofertę  na  zapewnienie  dzieciom zamieszkałym na terenie  Miasta  Gostynina możliwości
korzystania  z  wychowania  przedszkolnego  w  okresie   od  1  września  2019r.  do  31 sierpnia  2020  r.
w przedszkolu niepublicznym, którego jestem organem  prowadzącym:
-  w oddziałach ogólnodostępnych dla następującej liczby dzieci: ……………..…..……….
-  w tym dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego…..………...
I. Informacja o oferencie i o lokalizacji  przedszkola

1. Nazwa oferenta (organu prowadzącego)

2.
Adres oferenta (organu prowadzącego)

 

3.
NIP

REGON 

4.
Adres poczty elektronicznej 
i nr telefonu  

5.
Imię i nazwisko osoby(ób) reprezentującej (-ych) 
oferenta i  podpisującej (-ych)  ofertę

6.
Numer konta bankowego, na które będzie 
przekazywana dotacja i nazwa banku

7
Osoba upoważniona do składania wyjaśnień 
dotyczących oferty (nazwisko i imię, telefon 
kontaktowy, adres e-mail)

8. Nazwa przedszkola  

9.
Numer i data wydania zaświadczenia o  wpisie 
do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
Miasta Gostynina

 

10
Siedziba przedszkola (miejscowość z kodem 
pocztowym, ulica, nr domu, nr lokalu), zgodna z 
wpisem do ewidencji

 



II.   INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ZADANIA
Organizacja  wychowania  przedszkolnego  zgodnie  z  aktualnymi  potrzebami  gminy,
z  uwzględnieniem   dzieci  wymagających  specjalnej   organizacji  procesu  nauczania,   wychowania
i  opieki  (uwzględniająca  zakres  i  organizację  zajęć  w  ramach  podstawy  programowej  oraz  zajęć
dodatkowych)

1. Informacja o liczbie miejsc i liczbie dzieci 
1. Aktualna liczba oddziałów .....................

2. Aktualna liczba dzieci ...........................

3. Aktualna liczba miejsc...........................

4. Liczba  planowanych  miejsc,  które  zostaną  przekazane  do  dyspozycji  

Miasta Gostynina………………

 w  tym:  liczba  dzieci  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego

……………..

 2. Informacja o trybie pracy przedszkola: 

1. Godziny pracy od ....................do...........

2. Czy przedszkole jest jednozmianowe ......

Organizacja przedszkola pod kątem zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
opieki i wychowania.

3. Opis bazy lokalowej przedszkola (krótki opis budynku z informacją o liczbie pomieszczeń, czasie pracy

przedszkola o dostępie do placu zabaw i jego wyposażeniu, itp.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Pomieszczenia dydaktyczne dla dzieci objętych ofertą (opis sal dydaktycznych, z których będą korzystały

dzieci  objęte  ofertą,  z  podaniem informacji  o  powierzchni  sali,  wyposażenia  w  meble,  pomoce,  opis

miejsca (kącika zabaw) – należy opisać każdą z sal przeznaczonych dla oddziału przedszkolnego, w którym

znajdą się dzieci objęte ofertą z podaniem liczebności takiego oddziału):



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III.  Informacja  o  sposobie  zapewnienia  uczniom  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  zgodnie
z przepisami  wydanymi  na  podstawie  art.  47  ust.  1  pkt  5  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

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

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

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

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

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

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

IV.  Kadra  pedagogiczna  przewidziana  do  prowadzenia  zajęć  edukacyjnych,  wychowawczych  i
opiekuńczych w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i pozostałych zajęć
z dziećmi objętymi ofertą:. 



l.p. Imię i nazwisko Kwalifikacje do prowadzenia
zajęć 

(poziom wykształcenia,
uczelnia, rok ukończenia)

Stopień
awansu

zawodoweg
o

Staż pracy
pedagogic

znej

1

2

3

4

5

V. Oświadczam, że:
1. zapoznałem się z  postanowieniami:

-  Uchwały   nr  393/LXXVII/2018  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  24  maja  2018  r.  w  sprawie
określenia  regulaminu otwartego konkursu  ofert  na  zapewnienie  dzieciom zamieszkałym na terenie
Miasta Gostynina  możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert;

- Uchwały nr nr 363/LXXI/2018 Rady Miejskiej  w Gostyninie z dnia  31 stycznia 2018 roku w sprawie
określenia  kryteriów naboru do przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych w szkołach  podstawowych i
punktów  przedszkolnych  prowadzonych  przez  Miasto  Gostynin  na  drugim  etapie  postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

- Uchwały  nr 392/LXXVII/2018  Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 r.  w sprawie trybu
udzielania  i  rozliczania  dotacji  oraz  trybu przeprowadzania  kontroli  prawidłowości  ich  pobrania  i
wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego
oraz  szkół,  dla  których  Miasto  Gostynin  nie  jest  organem  prowadzącym  (zmienioną  uchwałą  nr
406/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r.).

- Uchwały nr 391/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia
czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania  przedszkolnego  w   prowadzonych  przez  Miasto  Gostynin  przedszkolach,  oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych

2. jestem związany niniejszą ofertą do 30 dni, od dnia określającego termin złożenia ofert w ogłoszeniu;

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

4. znana  jest  mi  informacja,  że  dotacja  otrzymana  w  wyniku  realizacji  zadania  objętego  ofertą  jest
przeznaczona  na  dofinansowanie  realizacji  zadań  placówek  wychowania  przedszkolnego,  szkół  lub
placówek  w  zakresie  kształcenia,  wychowania  i  opieki,  w  tym  kształcenia  specjalnego  i  profilaktyki
społecznej   i  może być wykorzystana wyłącznie  na pokrycie wydatków wymienionych w  art.  35 ust.  1
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203 ze
zm.), musi być rozliczona zgodnie z zapisami  uchwały nr 392/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z
dnia 24 maja 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i  wykorzystania dla publicznych i  niepublicznych przedszkoli,  innych form



wychowania  przedszkolnego  oraz  szkół,  dla  których  Miasto  Gostynin  nie  jest  organem prowadzącym
(zmienioną uchwałą nr 406/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r.);

5. znane mi są zakres, termin i warunki realizacji zadania objętego konkursem, wymienione w Ogłoszeniu
stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 163/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia
2018  r  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  z  zakresu
wychowania przedszkolnego w Mieście Gostynin.

VI. Do oferty dołączam następujące załączniki: 

1) Zobowiązanie, o którym mowa w art. 22 ust. 2 z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203 ze zm.), stanowiące załącznik nr 1 do oferty konkursowej;

2) Informację o warunkach lokalowych stanowiącą załącznik nr 2 do oferty konkursowej;
3) Oświadczenie  o  braku  zaległości  organu  prowadzącego  i  przedszkola  w  uiszczeniu  podatków

i  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  za  pracowników  przedszkola  oraz  oświadczenie  o  braku
zaległych  zobowiązań  finansowych  wobec  Urzędu  Miasta  Gostynina,  urzędów  skarbowych
i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , stanowiące załącznik nr 3 do oferty konkursowej 

4) Inne (wymienić jakie) ……………………………………………………………..……………………………..

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

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

                                        ………………….………………………………………
                                                                                                    (podpis/-y osoby/ osób upoważnionej/-ych
                                                                                              do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)



Załącznik nr 1
do oferty konkursowej

ZOBOWIĄZANIE OFERENTA

Na podstawie art. 22 ust. 2 z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017
poz.  2203  ze  zm.),  przystępując  do  otwartego  konkursu  ofert  ogłoszonego  Zarządzeniem  Nr  163/2018
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2018 r.

I. Składam zobowiązanie do przestrzegania następujących warunków: 
1) czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu nie może być krótszy niż pięć godzin
dziennie;
2) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czyli opłata za nauczanie, wychowanie i opiekę w
przedszkolu, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania o którym mowa w pkt 1,
wyniesie nie więcej niż 1,00 zł za godzinę;
3) przedszkole  niepubliczne  będzie  prowadzić  dokumentację  przebiegu  nauczania,  wychowania  i  opieki
ustaloną dla przedszkoli publicznych;
4) przedszkole niepubliczne zapewni liczbę wychowanków w oddziale nie przekraczającą 25 dzieci;
5) przedszkole  niepubliczne  zapewni  wychowankom  pomoc  psychologiczno--pedagogiczną,  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami;
6) przedszkole  niepubliczne  będzie  stosować  zasady  rekrutacji  przyjęte  dla  publicznych  przedszkoli
prowadzonych przez Miasto Gostynin.

II. Ponadto oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania standardów obowiązujących w przedszkolach 
publicznych, wymienionych w Ogłoszeniu oraz ofercie konkursowej, a szczególnie :
1) zapewnienia możliwości korzystania z usług świadczonych przez przedszkole w godzinach co najmniej od 
7.00 do 16.00;
2)  realizowania  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  w  godz.  od  8.00  do  13.00  (czas
bezpłatnego nauczania dziecka w przedszkolu);
3)  prowadzenia  w  czasie  poza  realizacją  podstawy  programowej  zajęć  dodatkowych,  których  rodzaj
i tygodniowy wymiar powinien być tożsamy jak w przedszkolach publicznych. Zajęcia te będą realizowane
w ramach opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. I pkt 2.

Gostynin dnia………………….     …………..……………….………………
(czytelny/-e podpis/-y osoby/ób upoważnionej/-ych 

                                                                                 do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)

                                                                                             



Załącznik nr 2
do oferty konkursowej

INFORMACJA O WARUNKACH LOKALOWYCH

Na podstawie art. 168 ust 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.
996 ze zm. )
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

jako osoba prowadząca niepubliczne przedszkole o nazwie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

informuję, że w lokalu, w którym znajdą się dzieci objęte ofertą  zapewniam:
1) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
2) realizację innych zadań statutowych,
3) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie
bezpieczeństwa i  higieny w publicznych i  niepublicznych szkołach i  placówkach,  przepisach o ochronie
środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach
o ochronie przeciwpożarowej;

Gostynin dnia………………….     …………..……………….………………
(czytelny/-e podpis/-y osoby/ób upoważnionej/-ych 

                                                                                 do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)

                                                                                             



Załącznik nr 3
do oferty konkursowej

OŚWIADCZENIE

Ja/my  niżej podpisany/i,  reprezentujący
……………………………………………………………………………………………………………………...……...….
……………………………………………………………………………………………………………...………………....
…….....................................................................………………………………………………......…………….........

(pełna nazwa i adres  organu prowadzącego niepubliczne przedszkole )

Oferenta  przystępującego  do  Otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  w  zakresie
wychowania przedszkolnego ogłoszonego Zarządzeniem Nr 163/2018 r. Burmistrza Miasta Gostynina z dnia
31 grudnia 2018 r.

oświadczam/-y , że na dzień złożenia oferty Oferent :

1. nie posiada / posiada*  zaległości finansowych wobec Miasta Gostynina,
2. nie posiada / posiada* zaległości finansowych wobec urzędów skarbowych, 
3. nie posiada / posiada*  zaległości finansowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

    

Gostynin dnia………………….     …………..……………….………………
(czytelny/-e podpis/-y osoby/ób upoważnionej/-ych 

                                                                                 do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)

                                                                                             

*niepotrzebne skreślić


