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Nr  sprawy.  MZZ.400-1-1/18                             Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu 

 

 

OFERTA 

na prowadzenie zajęć rytmiki, nauki tańca i języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do 
żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie  

w roku  2018-2019 

 

Działając w imieniu …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    imię i nazwisko / nazwa podmiotu przystępującego do konkursu 

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

Przystępuję do otwartego konkursu na prowadzenie zajęć rytmiki*, nauki tańca* i języka 

angielskiego*, dla dzieci uczęszczających do żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w 

Lublinie, oświadczam, ze zapoznałem się z jego Regulaminem zamieszczonym na stronie Internetowej 

www.zlobki.lublin.pl 

Oświadczam, że podmiot który reprezentuję:  

�   posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zajęć rytmiki*, nauki tańca*                 

i języka angielskiego*, dla dzieci w wieku do lat 3 zwanej dalej zajęciami dodatkowymi; 

� dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji zajęć 

dodatkowych; 

�  posiada sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą wykonanie zajęć dodatkowych,  

 

 

………………………………………………………………………. 

podpis osoby uprawnionej 
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Realizując zajęcia dodatkowe będę polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych własnych/ innych 

podmiotów* 

Celem wykazania, że przystępujący do konkursu będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zajęć dodatkowych, składam: ** 

*  niepotrzebne skreślić 

**  wypełniają tylko podmioty, które realizując zajęcia dodatkowe będą polegały na wiedzy i  

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów 

 

� …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

podpis osoby uprawnionej 

Proponuje następujące ceny za realizację zajęć dodatkowych; cena wyrażona w PLN dotyczy zajęć, 

których średni czas wynosi:  

rytmiki 25 min*, nauki tańca 25 min *, nauka języka angielskiego 20 min *: 

 

Rytmika * Nauka tańca * Nauka języka angielskiego* 

              zł                gr.               zł                gr.               zł                gr. 

 

………………………………………………………………………. 

podpis osoby uprawnionej 

W załączeniu składam:  

�  aktualny odpis z właściwego rejestru (odpis z CEIDG, KRS),  

�  zaświadczenia osób przystępujących do konkursu  o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed datą złożenia oferty, 



 

 

3 

 

 

�   program pracy na rok 2018/2019 z dzieckiem w wieku żłobkowym do 3 roku życia na zajęcia 

rytmiki*, nauki tańca *, nauki języka angielskiego * 

�   dokumenty poświadczające kwalifikacje nauczycieli, którzy będą realizowali zajęcia dodatkowe do 

pracy z dzieckiem w wieku żłobkowym w ilości…………………………………………………… 

� …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………. 

podpis osoby uprawnionej 

 

*    niepotrzebne skreślić 

**  wypełniają tylko podmioty, które realizując zajęcia dodatkowe będą polegały na wiedzy i  

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów 
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Nr  sprawy.  MZZ.400-1-1/18               Załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu 

 

Lublin, dnia ……………………………………………. 

 

Oświadczenie Zwycięzcy Konkursu na prowadzenie zajęć rytmiki, nauki tańca i języka angielskiego 
dla dzieci uczęszczających do Żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie w  

roku 2018-2019 

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

reprezentowanym przez: 

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

1. Oświadczam, że jako Zwycięzca konkursu  zorganizuję zajęcia dodatkowe: zajęcia z  rytmiki*, nauki 

tańca*, języka angielskiego* dla dzieci w wieku do 3 lat (zajęcia dodatkowe) uczęszczających do 

żłobków:  

�  Żłobek nr 1 ul. Wileńska 19, Lublin,  

�  Żłobek nr 2 ul. Okrzei 11, Lublin,  

�  Żłobek nr 3 ul. Wolska 5, Lublin, 

�  Żłobek nr 4 ul. Puławska 7, Lublin, 

�  Żłobek nr 5 ul. Sowia 4, Lublin,  

�  Żłobek nr 6 ul. Herberta 12, Lublin,  

�  Żłobek nr 7 ul. Braci Wieniawskich 10, Lublin, 

�  Żłobek nr 8 ul. Nałkowskich 102, Lublin, 

� Żłobek nr 9 ul. Zelwerowicza2, Lublin  

2.  Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu na prowadzenie zajęć z zakresu: rytmiki, 

nauki tańca i języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do Żłobków podległych Miejskiemu 

Zespołowi Żłobków w Lublinie w  roku 2018-2019 i jestem świadomy, że uczestniczenie dzieci w 

zajęciach dodatkowych jest deklarowane przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci 

uczęszczających do żłobków podległych Organizatorowi i jest dobrowolne, w związku z tym 

rodzic/prawny opiekun dzieci nie jest zobowiązany do zawierania umowy na uczestniczenie dzieci 

w dodatkowych zajęciach organizowanych przez Zwycięzcę Konkursu. 
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3. Oświadczam, że we własnym zakresie będę zawierał umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi                     

na uczęszczanie dzieci w zajęciach z zakresu: rytmiki, nauki tańca i języka angielskiego dla dzieci do 

lat trzech; przedstawiona umowa regulować będzie zasady odpłatności za zajęcia.  

4. Oświadczam, że odpłatność za zajęcia dodatkowe ustalana z rodzicami/opiekunami prawnymi 

dzieci nie przekroczy kwoty:  

� …………………… zł ………………. gr. za jedne zajęcia rytmiki, których średni czas wynosi 25 min*; 

� …………………… zł ………………. gr. za jedne zajęcia  nauki tańca, których średni czas wynosi 25 min*; 

� ………………………. zł ………………. gr. za jedne zajęcia nauki języka angielskiego, których średni czas 

wynosi 20 min*; 

 a zajęcia będą realizowane według programu pracy na rok 2018/2019 z dzieckiem do 3 roku życia, 

stanowiącym załącznik do oferty konkursowej i stanowi załącznik do oświadczenia .  

5. Oświadczam, że zajęcia dodatkowe będą prowadzone przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje oraz spełniają warunki przewidziane w konkursie.  

6. Zobowiązuję się, do powierzenia prowadzenia zajęć z dziećmi wyłącznie osobie, która została 

zaprezentowana Komisji konkursowej w ramach oferty konkursu otwartego na prowadzenie zajęć 

rytmiki, nauki tańca, języka angielskiego i logopedii dla dzieci w wieku żłobkowym do lat 3 w roku 

2018-2019 i która uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie dokumentów przedstawiających 

referencje dla poszczególnych osób, przez:  

 � …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. W przypadku złamania któregokolwiek zapisu oświadczenia w ramach konkursu otwartego                      

na prowadzenie zajęć rytmiki, nauki tańca i języka angielskiego, dla dzieci uczęszczających do 

żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie, mam świadomość utraty 

możliwości prawa do prowadzenia zajęć w zakresie i w czasie na jaki oświadczenie zostało zawarte 

(określone w pkt. 9 oświadczenia). 

8.  Zobowiązuję się przedstawić do akceptacji wzór umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi 

Komisji konkursowej oraz w miarę możliwości uwzględnić ewentualne opinie Komisji dotyczące 

tego wzoru.  

9.  Przedstawione oświadczenie jest na czas określony i obejmuje od dnia 24 września 2018r. do dnia 

30 czerwca 2019r.  

                                                              ………………………………………
                Organizator 

*  niepotrzebne skreślić 


