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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

W ramach realizacji projektu „Aktywny rodzic-Aktywne dziecko w Gamie” w ramach Osi 

Priorytetowej 05 Działania 05.03 Opieka nad dziećmi do lat trzech realizowanego przez Niepubliczne 

Przedszkole Gama ogłaszamy nabór na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza w żłobku. 

 
I. Zamawiający: 
 
Niepubliczne Przedszkole Gama w Kwidzynie Tomasz Filbrandt , ul. Grunwaldzka 9, 82-500 Kwidzyn 

 
II. Tytuł projektu: 
 
„Aktywny rodzic-Aktywne dziecko w Gamie” 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji  pielęgniarki/opiekunki w żłobku.  Opieka dotyczy 

dzieci do lat 3. 

 

IV. Podstawa zatrudnienia i wymiar czasu pracy: 

 
Umowa o pracę –cały etat.  
 
V. Obowiązki : 
1.Stałe czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci. 
2.Stała współpraca z opiekunami w zakresie opieki nad dzieckiem. 
3. Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki 
pielęgnacyjnej. 
4. Obserwacja dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia. 
5. Wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka. 
6. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. 
7. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie wskazówek 
i porad. 
8. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu żłobka. 
9.. Prowadzenie apteczki. 
10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora żłobka 
 

VI. Wymagania konieczne: 
 

1.wykształcenie średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka, licencjat pielęgniarstwa lub tytuł 
magistra pielęgniarstwa oraz prawo do wykonywaniu zawodu pielęgniarki na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej 
2. doświadczenie zawodowe min 1 rok 
3. rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi 
4. nieposzlakowana opinia 
5. mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3 
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VII. Okres wykonywania usługi: 
Od czerwca 2019 
Kryterium wyboru oferty: 70% cena 
                                               30% kwalifikacje 

 

VIII. Sposób przygotowania oferty: 

 

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Koszty 

związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą 

być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby sporządzającej ofertę. 

 

Do oferty należy dołączyć CV oraz w razie wyboru oferenta kopie dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje oraz doświadczenie w przedmiotowym zakresie. Kopie dokumentów oferent poświadcza 

za zgodność z oryginałem. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Do wymaganych dokumentów 

proszę dołączyć klauzulę: „„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i ewentualnie realizacji umowy  (zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 

 

IX. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Oferty cenowe należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą w terminie do 20 maja 2019 roku 

na adres: Niepubliczne Przedszkole Gama w Kwidzynie Tomasz Filbrandt, ul. Grunwaldzka 9, 82-500 

Kwidzyn (w przypadku wysłania oferty pocztą, liczy się data wpłynięcia przesyłki do siedziby 

Zamawiającego) 

2. Oferty należy składać  zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania. 
3. Do oferty należy załączyć  wszystkie wymagane załączniki wymienione w niniejszym zapytaniu. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień  dotyczących 

treści złożonych ofert. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego 

do złożenia zamówienia na wykonanie wymienionej w zapytaniu usługi. 

6. UWAGA: załącznik 1 musi być wydrukowany w kolorze ze względu na obecność  flagi 

państwowej 
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Załącznik nr 1 Oferta 
 
 

 

Niepubliczne Przedszkole Gama 
 
w Kwidzynie Tomasz Filbrandt 

 

ul. Grunwaldzka 9 

 

82-500 Kwidzyn 
 
 
 
 
 

 

OFERTA 

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 6.05.2019 dotyczące  pełnienia funkcji  pielęgniarki w 

żłobku w ramach realizacji projektu  pn. „Aktywny rodzic-Aktywne dziecko w Gamie”, realizowanego 

przez Niepubliczne Przedszkole Gama, oferuję: 
 

Całkowity koszt brutto wykonania usługi w wymiarze pełnego etatu  wynosi …………………………….. zł 
 
(słownie: …………………………………………………………………..) 
 
 

 

Jednocześnie oświadczam, iż spełniam wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym. 
 

Do oferty załączam CV. 
 


