Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 63/2019
Burmistrza Błonia
z dnia 12 listopada 2019 roku

.........................., dnia .............
............................................................
…........................................................
nazwa podmiotu prowadzącego

............................................................
............................................................
adres podmiotu prowadzącego

Burmistrz Błonia
Rynek 6
05-870 Błonie
Oferta
na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat ( t.j.
Dz.U. z 2019r., poz. 409 ze zm.) wnioskuję o zlecenie organizacji opieki na dziećmi w wieku do lat
3 w 2020 roku.
I. Dane oferenta
1. ............................................................................................................................................................
pełna nazwa żłobka/klubu dziecięcego

z siedzibą w ..........................................................................................................................................
adres żłobka/klubu dziecięcego

2. Informacja o działalności gospodarczej:
1) forma prawna i numer wpisu do rejestru przedsiębiorców …..........................................,
2) NIP

….........................................., REGON

…..........................................,

3) tel.

….......................................... , e-mail

….......................................... ,

http://

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

2. Numer i data wydania aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Błonia:
...............................................................................................................................................................
3. Data rozpoczęcia działalności przez żłobek lub klub dziecięcy:
...............................................................................................................................................................

4. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który mają być przekazywane środki finansowe:
...............................................................................................................................................................
II. Informacje o organizacji opieki na dziećmi do lat 3.
1. Planowana liczba dzieci, które mają być objęte opieką …............ w tym:
1) do ukończenia 1 roku życia …..............................................................................
2) od 1 do 2 roku życia...............................................................................................
3) od 2 roku życia . …................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Warunki lokalowe i zasoby rzeczowe:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania :
Lp.

Zajmowane
stanowisko

Wymiar
zatrudnienia

Poziom wykształcenia (wyższe, średnie), tytuł zawodowy, inne
kwalifikacje związane z wykonywaną pracą

III. Kosztorys
Liczba dzieci
objętych
dofinansowaniem

Liczba m-cy
planowanej opieki

Koszt opieki sprawowanej w czasie 1 miesiąca nad 1 dzieckiem w formie żłobka lub
klubu dziecięcego ( bez wyżywienia )
Koszt
jednostkowy 1
miesiąca opieki

A

B

C (D+E+F)

Wysokość pełnej
miesięcznej
z tego koszt
z tego koszt
z tego koszt
opłaty za
dofinansowania
ponoszony
dofinansowan
wyżywienie
przez gminę
przez rodziców/
ia innych
Błonie
opiekunów
źródeł
dziecka

D

E

F

G

Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 w
2020roku wynosi (A x B x D) ......................... złotychbrutto( słownie: ......................................zł ).
.........................................
pieczęć podmiotu prowadzącego

.......................................................
podpis wnioskodawcy/ów

