
ZARZĄDZENIE NR

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia ¿O... listopada 2019 r.

w sprawie powołania członków Komisji konkursowej do przeprowadzenia 
oceny ofert złożonych w konkursie „MALUCH +” 2020, trybu przeprowadzenia tej oceny 
oraz trybu dokonywania korekt, uzupełnień i wyjaśnień

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1464 ze zm.) oraz w związku 
z ogłoszeniem w dniu 02 października 2019 r. przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
„MALUCH + ” 2020 zarządzam co następuje:

§1

Powołuję Komisję konkursową, zwaną dalej Komisją, mającą na celu kwalifikowanie ofert 
złożonych w module la, lb, 2 i 3 Programu „MALUCH  + ” 2020, w następującym składzie:

1) Elżbieta Gawryjołek,
2) Teresa Ziółek,
3) Magdalena Bemaczek,

§2

Wprowadzam wzór formularza oceny ofert składanych w ramach Programu „Maluch + ” 2020, 
stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§3

Tryb dokonywania korekt, uzupełnień i wyjaśnień przez oferentów, jak również rodzaj i zakres 
uchybień podlegających poprawkom i wyjaśnieniom w ofertach składanych w ramach Programu 
„Maluch + ” 2020 w województwie dolnośląskim określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§4

Zadaniem Komisji będzie dokonanie oceny złożonych ofert przy wykorzystaniu wprowadzonego 
formularza oceny ofert, o którym mowa w § 2 oraz przy uwzględnieniu określonego 
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia trybu dokonywania korekt, uzupełnień i wyjaśnień, 
jak również rodzaju i zakresu uchybień podlegających uzupełnieniom i wyjaśnieniom w ofertach 
składanych w ramach Programu „ MALUCH  + ” 2020 w województwie dolnośląskim.

§5

Oceny złożonych ofert dokonuje Komisja w składzie minimum dwuosobowym.



Wykonanie zarządzenia powierzam członkom Komisji w terminie do dnia 18 grudnia 2019 r.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nf 1 
do Zarządzenia nr ^ L j.3 ... 
Wojewody Dolnośląskiego

Tryb dokonywania korekt, uzupełnień i wyjaśnień, określenie rodzaju i zakresu
uchybień podlegających poprawie w ofertach składanych w ramach Resortowego

programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku d lat 3 „ Maluch +” 2020
w województwie dolnośląskim

1. Na podstawie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 „ Maluch + ” 2020 zwanego dalej Programem, Wojewoda Dolnośląski określa 
sposób oraz tryb dokonywania korekt, uzupełnień i wyjaśnień do ofert składanych 
w ramach Programu w województwie dolnośląskim.

2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty, które wpłynęły do Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego do dnia 13 listopada 2019 r. Oferty, które wpłynęły po terminie 
pozostają bez rozpatrzenia.

3. Ocenie merytorycznej podlega oferta, która spełnia wymogi formalne.
4. W przypadku stwierdzenia w ofercie braków, błędów merytorycznych lub konieczności 

złożenia wyjaśnień, oferent zostaje o tym poinformowany drogą elektroniczną 
i wezwany do poprawienia oferty lub złożenia wyjaśnień.

5. Powiadomienia i wezwania kierowane będą wyłącznie na adres kontaktowy oferenta 
wskazany w ofercie, przy czym za podanie w ofercie niewłaściwego, niepełnego lub 
nieaktualnego adresu mailowego odpowiada oferent.

6. Do uzupełnienia, poprawienia lub przedstawienia wyjaśnień do złożonej oferty 
upoważnione są tylko osoby wskazane w ofercie.

7. Poprawki lub wyjaśnienia mogą być dokonywane w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, przekazane drogą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy 
ePUAP nie później niż w terminie 3 dni od daty wpływu wezwania na adres kontaktowy 
oferenta. Za datę dokonania poprawek lub złożenia wyjaśnień uznaje się datę ich 
wpływu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

8. Nie zastosowanie się do wezwania o dokonanie w ofercie lub załącznikach do oferty 
poprawek, uzupełnień lub o złożenie wyjaśnień w terminie wskazanym w pkt 7, 
skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn leżących po stronie oferenta.

9. Oferta może być skorygowana, uzupełniona lub wyjaśniona w szczególności, gdy:
-  została złożona na niewłaściwym formularzu,
-  nie dołączono wymaganych załączników,
-  wnioskowana wysokość dofinansowania przekracza wartości określone 

w Programie,
-  zostały ujęte wydatki niekwalifikowalne,
-  wątpliwości wzbudza wysokość kosztów pośrednich,

a także wszelkiego rodzaju błędy rachunkowe, oczywiste pomyłki pisarskie itp.





Załącznik nr 2 c r J  O
do Zarządzenia nr ......
Wojewody Dolnośląskiego

Formularz oceny ofert składanych w ramach 
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

„Maluch+” 2020

1) Nazwa i adres oferenta

2) Nazwa i adres instytucji opieki1

3) M oduł....................................................

4) Forma opieki: żłobek / klub dziecięcy / dzienny opiekun*)

Ocena formalna

Lp. Kryterium Tak Nie Opis braków lub błędów
1. Czy oferta wpłynęła w terminie (wpływ 

oferty po terminie oznacza odrzucenie 
oferty)
podlega/ nie podlega dalszej ocenie

2. Czy ofertę złożono na właściwym 
formularzu

3. Czy oferta jest kompletna, tj. czy na 
formularzu oferty wypełniono wszystkie 
wymagane pola

4. Czy oferta jest podpisana przez 
uprawnione osoby 2

5. Czy do oferty dołączono wszystkie 
wymagane załączniki

1 W przypadku oferty dotyczącej kilku instytucji opieki dla każdej instytucji należy sporządzić oddzielną Kartę 
oceny.
2 W przypadku js t wymagany jest podpis wójta (burmistrza, prezydenta) oraz skarbnika.



Ocena merytoryczna

Lp. Kryterium Tak Nie Opis braków lub błędów
1. Czy oferta zgodna jest z zapisami ustawy z 

dnia 4.02.201 lr. o opiece nad dziećmi w 
wieku do lat 3.

2. Czy wnioskowana wysokość dofinansowania 
wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów 
realizacji zadania.

3. Czy wnioskowana wysokość dofinansowania 
jest zgodna z warunkami określonymi w 
Programie (dot. Modułu la, lb, 3).

4. Czy program inwestycyjny (opis realizacji 
zadania) jest poprawny, realny do wykonania 
i spójny z kalkulacją kosztów.

5. Czy kalkulacja kosztów jest poprawna i 
spójna z ofertą.

6. Czy prawidłowe są obliczenia przedstawione 
w ofercie i załącznikach.

7. Czy wykazane w ofercie koszty są 
kwalifiko walne.

8. Czy koszty pośrednie są zasadne i racjonalne.

Oferta uzyskała pozytywną ocenę i została zakwalifikowana do Programu*), 
lub
Oferta wymaga korekty / uzupełnienia / wyjaśnienia*)

lub
Oferta uzyskała negatywną ocenę i nie została zakwalifikowana do Programu } 
Przyczyna odrzucenia:

*) n iepotrzebne skreślić

Wrocław, dnia .....................................

1)  

2)  .

3) .....................................................................
Podpisy członków Komisji sporządzających ocenę



Uwagi dotyczące korekty, uzupełnienia lub wyjaśnienia informacji zawartych w ofercie lub 
załącznikach:

Data i podpis osoby prowadzącej postępowanie

Oferta została zakwalifikowana do Programu. 

Wrocław, dnia .....................................

1) ............................................................................

2)  

3)  
Podpisy członków Komisji sporządzających ocenę




