
PREZYDENT 
MIASTA KALISZA

 Kalisz, dnia 4 lipca 2018 roku

K O M U N I K A T

dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie organizacji i zapewnienia
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 427/2018  Prezydenta Miasta Kalisza z dnia
29.06.2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych  w
otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i
zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie
żłobka  obradowała w dniu 02.07.2018 roku. 
Na konkurs wpłynęły łącznie 2 oferty, które zostały poddane wnikliwej analizie i ocenie Komisji
Konkursowej.  Propozycja  przyznania  środków  na  współfinansowanie  zadania,  przedstawiona
przez  Komisję  Konkursową  została  przyjęta  Zarządzeniem  nr  431/2018  Prezydenta  Miasta
Kalisza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację
w 2018 r. zadania w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z
terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka  

Zadanie: organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu Miasta Kalisza
sprawowanej w formie żłobka  w 2018 roku

Przyznano środki na współfinansowanie zadania dla:

1) Mateusz Podsadny prowadzący Anglojęzyczny Niepubliczny Żłobek  „OLEŃKA” ul. Żwirki i
Wigury 7a-7b, 62 – 800 Kalisz  - kwota dotacji 36 000 zł na dofinansowanie pobytu 15 dzieci
w okresie od lipca do grudnia 2018 r.,

2) Krzysztof Chojnacki prowadzący żłobek „Kolorowy Wiatraczek”, ul. Złota 94, 62-800 Kalisz 
 - kwota dotacji 19 200 zł na dofinansowanie pobytu 8 dzieci w okresie od lipca do grudnia
2018r.,

-Brak ofert złożonych po terminie.
-Protokół  Komisji  Konkursowej  jest  do  wglądu  w  Wydziale  Spraw  Społecznych  i

Mieszkaniowych UM w Kaliszu ul. Kościuszki 1A w godzinach pracy Urzędu.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza 
/---/

            Tomasz Rogoziński 
               Wiceprezydent Miasta Kalisza  




