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Zapytanie ofertowe 

Przedmiotem zamówienia jest  

• organizacja kursu na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym  dla 100 osób z 
Ukrainy 

Cel kursu: 

Uaktywnienie na rynku pracy osób z Ukrainy stworzenie możliwości pracy w 
istniejących formach opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz stworzenie możliwości 
otwierania placówek  opieki nad dzieckiem do lat 3  w formie klubu dziecięcego lub 
dziennego opiekuna. 

Adresaci kursu: 

Adresatami zadania są osoby pełnoletnie z Ukrainy posiadające co najmniej średnie 
wyksztalcenie chcące pracować w żłobku, klubie dziecięcym lub chcące otworzyć 
działalność klub dziecięcy lub dziennego opiekuna.  

Specyfikacja: 

• Realizacja kursu  dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym zgodnie z 
wytycznymi Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 (Dz.U.2023.204t.j) oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie 
dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. 2019 poz. 1221) 

• Przeprowadzenie rekrutacji na kurs 
• organizacja kursu dla 100 uczestników (5 grup x 20 osób) 

• dopuszczalna jest możliwość organizacji zajęć hybrydowych (część 
stacjonarnie, część online) 

• organizacja 2 grup z tłumaczeniem ukraińskim 
• zapewnienie kursantom ubezpieczenia NNW + OC 
• przygotowanie przykładowych harmonogramów dla jednej grupy kursowej 

wraz z treściami oraz godzinami 
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Kryteria oceny: 

• Doświadczenie Oferenta w realizacji podobnych zadań  
• Realizacja kursu  zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o 

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2023.204 t.j) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 
czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu programów 
szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz 
dziennego opiekuna (Dz.U. 2019 poz. 1221). 

• program Oferenta jest zatwierdzony decyzją ministra właściwego do spraw 
rodziny 

• Liczba zajęć i sposób realizacji  

• Całkowity koszt szkolenia grupy 20 osobowej bez tłumacza na język ukraiński 
(200 h) on-line 

• Całkowity koszt szkolenia grupy 20 osobowej bez tłumacza na język ukraiński 
(200 h) stacjonarnie 

• Całkowity koszt szkolenia grupy 20 osobowej z tłumaczem na język ukraiński  
200 h) stacjonarnie 

• Informacja o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych we właściwym 
wojewódzkim urzędzie pracy  

• Referencje  

• Inne udogodnienia dla kursantów np. serwis kawowy podczas szkoleń 
stacjonarnych. 

Termin wykonania: do końca lipca 2023 roku  

Pytania dotyczące składania ofert przesyłać można na adres:  

Termin składania ofert: do 15 marca 2023 r. na adres: 
kroguszewska@fundacjagdanska.pl 
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