
         załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 93/20 

     Wójta Gminy Chełmża 

     z dnia 10 września 2020 r. 

 

 

Wójt Gminy Chełmża 

ogłasza 

OTWARTY KONKURS OFERT 

na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 

na terenie gminy Chełmża. 

 

 

 Wójt Gminy Chełmża ogłasza otwarty konkurs ofert na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1057), którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w 

wieku do lat 3 na terenie gminy Chełmża od 03.10.2020 r. do 31.10.2022 na podstawie ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 i 568).  

 

I. Rodzaj zadania publicznego: 

Opieka nad maksymalnie 5 dzieci w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna zgodnie z 

ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Chełmża. 

Planowana do zatrudnienia liczba opiekunów dziennych – 2. 

 

II. Adresat konkursu: 

Konkurs skierowany jest do osób, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o 

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 

III. Cel realizacji zadania: 

Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodni życia do lat 3 

sprawowanej przez dziennego opiekuna zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3.  

 

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2020 r. (3 miesiące) tj. 

zatrudnienie 2 osób: 25.200,00 zł.  

 

V. Miejsce realizacji zadania: 

Gmina Chełmża, lokal zapewnia Gmina Chełmża. 

 

VI. Termin realizacji zadania: 

Zadanie będzie realizowane od 03.10.2020 r. do 31.10.2022 r.  

W przypadku przedłużenia jego realizacji termin zakończenia zadania może ulec zmianie. 

 

 



VII. Warunki realizacji zadania: 

1. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 

ukończenia lat 3 zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3. 

2. Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:  

1) zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 

domowych;  

2) zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z 

uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci;  

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających 

rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwych do wieku dziecka.  

3. Jeden dzienny opiekun sprawować będzie opiekę maksymalnie przez 8 godzin dziennie w dni 

robocze od poniedziałku do piątku.  

4. Jeden dzienny opiekun sprawować będzie opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w 

przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest 

niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci. 

5. Dzienny opiekun może, za zgodą wszystkich rodziców, sprawować opiekę nad maksymalnie 

ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło 

pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie 

nad pięciorgiem dzieci – jeżeli co najmniej jedno z rodziców będzie sprawowało opiekę nad 

dziećmi razem z opiekunem dziennym.  

6. Opiekun dzienny ściśle współpracować będzie z rodzicami dzieci. Dbać będzie o 

bezpieczeństwo i harmonijny rozwój dzieci.  

7. Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Umowę ubezpieczenia dziennego opiekuna od 

odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie zawiera 

Wójt Gminy Chełmża.  

8. Dzienny opiekun przy sprawowaniu opieki nad dziećmi może korzystać z pomocy 

wolontariuszy. 

9. Wójt Gminy Chełmża będzie prowadził jawny wykaz dziennych opiekunów, z którymi zawarł 

umowę.  

10. Dzienny opiekun zatrudniany jest przez Wójta Gminy Chełmża na podstawie umowy o pracę.  

11. Dzienny opiekun, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w 

szczególności przepisów o ochronie danych osobowych.  

12. Wynagrodzenie opiekuna wypłacane będzie zgodnie z zawartą umową o pracę.  

 

VIII. Termin i warunki składania ofert: 

1. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby 

ofert wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych). 

2. Oferty wraz z dokumentami należy przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Chełmża, 

ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża lub składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Chełmża w 

terminie do dnia 01.10.2020 r. do godz. 15.00. O terminie złożenia oferty decyduje data 

wpływu do Urzędu Gminy.  

3. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną. 



4.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, oznaczonej w następujący sposób: „Otwarty 

konkurs ofert – dzienny opiekun” oraz należy podać nazwę i adres oferenta.  

5. Rozpatrywane będą oferty: 

a) złożone na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami tj. zgodne ze wzorem 

określonym w rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 

dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 

realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2057) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, 

kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje 

dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie wraz z wymaganymi załącznikami; 

b) prawidłowo wypełnione; 

c) zawierające komplet niezbędnych załączników; 

d) złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym. 

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z jej przyjęciem i wsparciem zadania. 

7. Oferty niekompletne zostaną odrzucone ze względów formalnych.  

8. Wszystkie złożone przez Oferenta kserokopie powinny być poświadczone za zgodność z 

oryginałem na każdej stronie. 

 

IX. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert: 

 

Wymagania dotyczące kandydatów na dziennych opiekunów:  

1. Do składania ofert zaprasza się osoby fizyczne, które:  

1) dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;  

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została 

jej zawieszona ani ograniczona;  

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został 

nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego 

przez sąd;  

4) nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z 

dostępem ograniczonym lub nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za inne 

przestępstwo umyślne;  

5) odbyły:  

a) 160-godzinne szkolenie  

albo 

b) 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku 

pierwszej pomocy, jeżeli posiadają kwalifikacje, o których mowa w art. 16 

ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r., poz. 

409 i 730) tj. posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki 

dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji 

wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga 

społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty 

pedagogicznego;  

6) odbyły nie wcześniej niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna 

szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy; 



7) posiadają stan zdrowia umożliwiający świadczenie usług opieki na dziećmi w wieku do lat 3, 

w tym nie chorują na przewlekę choroby zakaźne; 

8) posiadają aktualne badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych. 

 

Do odbycia szkolenia nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez 

okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego 

opiekuna.  

 

Dzienny opiekun przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna przedstawia 

zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pełnienia 

funkcji dziennego opiekuna.  

 

1.  Kandydaci na dziennych opiekunów zostaną wybrani przez Wójta Gminy Chełmża w drodze 

otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Decyzję o wyborze oferty dokonuje Wójt Gminy Chełmża po zapoznaniu się z opinią Komisji 

Konkursowej powołanej do oceny ofert, w terminie do 02.10.2020 roku.  

3. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.  

a) ocena formalna obejmuje:  

- złożenie oferty w jednym egzemplarzu na obowiązującym wzorze, podpisanej przez osobę 

upoważnioną;  

- wypełnienie właściwych miejsc, rubryk, tabel w ofercie;  

- kompletność dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ogłoszeniu;  

b) oferty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną podlegają dalszej ocenie 

merytorycznej; 

c) ocena merytoryczna: 

a) dotychczasowe doświadczenia w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 10 

punktów; 

b) dostosowanie oferty do warunków realizacji zadania (godziny sprawowania opieki, 

gotowość do opieki nad określoną liczbą dzieci itp.) – 10 punktów  

c) różnorodność planowanych działań i ich jakość – 5 punktów. 

4. Informacja o rozstrzygnięciu zostanie umieszczona niezwłocznie po wyborze oferty: w 

Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy 

ogłoszeń.  

5. Wójt gminy Chełmża zastrzega sobie prawo bez podania przyczyny do: 

a) wezwania oferenta w trybie pilnym do wyjaśnienia i usunięcia braków formalnych, z 

zastrzeżeniem, że oferent musi się zgłosić i usunąć braki przed terminem zakończenia prac 

Komisji dot. oceny formalnej ofert.  

b) przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.  

c) przedłużenia terminu składania wniosków.  

d) negocjowania z oferentami warunków i kosztów realizacji zadania oraz terminu realizacji i 

zakresu rzeczowego.  

 

X. Wymagane dokumenty:  

1. Prawidłowo wypełniona, kompletna oferta podpisana przez oferenta. 



2. Dokumenty lub kserokopie potwierdzające kwalifikacje kandydata na dziennego 

opiekuna zgodnie z art. 39 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (poświadczone przez 

Oferenta za zgodność z oryginałem).   

3. Dokumenty lub kserokopie potwierdzające ukończenie szkolenia z zakresu udzielania 

dziecku pierwszej pomocy odbyte nie wcześniej niż 2 lata przed złożeniem oferty 

(poświadczone przez Oferenta za zgodność z oryginałem).   

4. Dokument poświadczający posiadanie aktualnych badań do celów sanitarno-

epidemiologicznych (poświadczony przez Oferenta za zgodność z oryginałem).   

5. Zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna. 

6. Oświadczenia (załącznik nr 1 i 2):  

- w którym kandydat na dziennego opiekuna daję rękojmię należytego sprawowania 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; 

- w którym kandydat na dziennego opiekuna stwierdza, że władza rodzicielska nie została 

mu odebrana, nie została mu zawieszona ani ograniczona;  

- o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został 

nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez 

sąd  

- o posiadaniu kwalifikacji do pełnienia funkcji dziennego opiekuna;  

7. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym świadczenie usług opiekuńczych nad 

dziećmi w wieku do lat 3. 

8. Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie.  

 

XI. Zrealizowane przez Gminę Chełmża w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w 

roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi kosztami, ze 

szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom 

pozarządowym i podmiotom: 

Gmina Chełmża zatrudnia w 2020 r. 2 dziennych opiekunów w wymiarze 2 etatów do 02.10.2020 r. 

W 2019 roku wysokość środków przeznaczonych na zadanie wyniosła 90.914,52 zł. 

XII. Informacje dodatkowe: 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy 

Chełmża pod nr 663 533 500. 

 

XIII. Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż: 

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Chełmża. Możesz się z nim 

kontaktować w następujący sposób: listownie na adres Urząd Gminy, 87-140 Chełmża, ul. 

Wodna 2, e-mailowo: info@gminachelmza.pl, telefonicznie: 56 675 60 76. 

2) Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany 

inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres 

info@gmianchelmza.pl. 



3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c art. 9 ust. 2 lit. b 

art. 10  RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę zgodnie z ustawą 

Kodeks Pracy oraz przepisami  szczególnymi 

4) Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom 

uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy 

ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem 

oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także 

przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. 

podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, 

telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może 

tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.  

5) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa, następnie zostaną usunięte. Oryginały oraz kopie dokumentów 

złożonych w trakcie rekrutacji należy odebrać w terminie do 14 dni od zakończenia 

rekrutacji, po tym czasie oryginały zostaną przesłane na podany adres do korespondencji, 

zaś kopie komisyjnie zniszczone. 

6) Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy 

zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych.  

7) Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych 

osobowych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.   
8) Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  

2016 r. 

9) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

 

 

 

 

 


