
Na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac  

KLASA: 601-02/18-01/77; URBROJ: 2137-69-18-1 od 11. rujna 2018. godine, Dječji vrtić 

Bubamara Kalinovac raspisuje: 

 

JAVNI  POZIV ZA DOSTAVU PONUDA  ZA  PROVOĐENJE PROGRAMA RANOG 

UČENJA ENGLESKOG JEZIKA U DJEČJEM VRTIĆU BUBAMARA KALINOVAC 

 

 

Podaci o naručitelju: 

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA KALINOVAC, DRAVSKA 8, 48 361 KALINOVAC,  

OIB: 48194684232, telefon za kontakt: 048/883-273 

Odgovorna osoba naručitelja: ravnateljica Tanja Patačko, mag.praesc.educ  

Predmet nabave:  

Ponude za provođenje programa ranog učenja engleskog jezika u Dječjem vrtiću Bubamara 

Kalinovac 

Osnovne informacije:  

U pedagoškoj godini 2018./2019. Dječji vrtić Bubamara Kalinovac ponudit će za polaznike 

vrtića program ranog učenja engleskog jezika. Program će se provoditi jednom tjedno u 

prostorima Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac u popodnevnim satima, a financirat će ga sami 

roditelji. 

S obzirom na to da je za provođenje programa potrebno angažirati stručnu osobu, Dječji vrtić 

Bubamara Kalinovac raspisuje Javni poziv kvalificiranim ponuditeljima za dostavu ponuda za 

provođenje opisanog programa. S izabranim ponuditeljem ravnateljica Vrtića će po ovlaštenju 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac, sklopiti Ugovor o poslovnoj suradnji 

kojim će se regulirati usluga provođenja programa ranog učenja engleskog jezika. 

 

Ponude moraju sadržavati: 

 Opće podatke o ponuditelju 

 Dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi 

 Pisani plan i način provođenja programa 

 Cijenu provođenja programa po satu 

 

Poziv na dostavu ponuda objavljuje se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac 

i internetskim stranicama Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac 

www.djecji.vrtic.bubamara@kc.t-com.hr. 

                  
Rok za dostavu ponuda: 8 dana od dana objave poziva na web stranicama 

Rok valjanosti ponude: 8 dana od otvaranja ponude 

Kriterij odabira ponude: najniža cijena programa po satu 

Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda: 

Ponudu treba dostaviti u pisanom obliku izravno Dječjem vrtiću Bubamara Kalinovac 

Dravska 8, 48 361 Kalinovac ili poslati preporučenom pošiljkom s naznakom             

“Program učenja engleskog jezika”. 

 

 

KLASA:  601-02/18-01/77 

URBROJ:  2137-69-18-1                 

          Ravnateljica   

 

U Kalinovcu, 11. rujna 2018. godine                                                     Tanja Patačko 


