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Protok61
z posiedzenia Komisji Konkursowej
powolanej zarzqdzen ie m Nr 507 9/VII/16 Prezyd enta M iasta t.od zi z dn ia 29 gr udnia 2016 r.
w sprawie ogloszeni a otwartego konk ursu ofert i powolan ia Komisj i Ko nkursowe j do opiniowani a
ofert w otwartym kon kursie ofer t w formi e powier zeni a reali zaeji zada ri publi eznyeh w zakresie
dzial alnosci na rzeez dzieci i mlo dzieiy, wylonio nyeh w ko nsulta ejaeh spoleeznyeh dotyezqeyeh
budi et u ob yw at elski ego na 2017 rok, dotyezqeyeh dzial arl na rzeez dzieei przewlekle ehoryeh .
Posiedzeni e zarnknlete Ko misji op iniuj qeej ofer ty, kt 6 re wplyn ~ly w odpowied zi na ogloszeni e
konkur sow e odbylo sle 25 st yeznia 2017 ro ku w siedzibie Wydzialu Zdrowi a i 5praw 5poleeznyeh
w Departam enci e Komun ikaeji 5poleeznej i Zd rowia urzedu M iasta lodzi.
Posied zen ie pro w ad zil a Pani Iw ona Iwa ni eka, p.o. Zaste pcv Dyr ektora Wydz ialu Zdrowia i 5p raw
5poleeznyeh w Dep artam eneie Ko m unikaej i 5poleeznej i Zd rowia urzedu M iast a lodzi
- Przewodni ezqea Ko misji .
W
•
•
•
•

po sied zen iu uezestniezyl i, jako ezlon kowie Kom isji:
Iwon a Bur zyk
- przed st aw iciel Wyd zial u Zdrow ia i 5pra w 5poleeznyeh UMl,
Juliu sz Kurzawa
- p rzed st aw ieiel Wy dzialu Zdrowia i 5praw 5poleeznyeh UMl,
Wojeieeh Ulatow ski
- przed staw ieiel organi zaeji po zar zqdowej.
Andrzej Wi sni ewski
- przed staw ici el or gan izaeji po zar zadowe].

Przewodniezqea Ko misji pr zed st awila zebranym zarzqdzenie 50 79/VII/ 16 Prezyd enta Mi asta lodzi
z dnia 29 gr udnia 2016 r., poi nfor m owa la 0 lq eznej wvsoko sci srod kow na zada nia ob iet e
konk ursem of ert (147.5 60,00 zl), a ezl o nk owie Ko misji Ko nku rsowej zl oiyli podpisy na liscie
ob ecnosci sta now iqeej zalqeznik nr 1 do protokolu .
Komi sja zapoznafa sie z wy kazem zl ozo nvch ofert, a nastepnie w szysey ezlonkow ie Kom isji
Konk ursowej zl oiyli podpi sy pod oswladczentern 0 ni epozostawaniu w jak imk o lwiek st osu nku
prawnym lub fak t yeznym z oferentami biorqeym i ud zial w proeedurze ko nk ursowej, kt o rv m ogl by
bud zic uzasadni o nq w atpliwosc eo do ich bezstronnosci podezas oeen ian ia of ert, st anow iqeym
zalqeznik nr 1 do Regulaminu praey Ko misj i Ko nk ursowe j .
W odpowied zi na ogloszeni e ko nk ursowe
1) je d na oferta na zada nie nr I ,
2) je d na ofert a na zada nie nr 2,

wplyn~ly :

W szystkie oferty zost aly zlo ion e zgo dnie z ogloszeni em kon kursowym , w t erm ini e skfada nia ofert,
w w er sji papi erowej .
Nastepnie Kom isja Konkursowa zapoznala s i ~ z protokolem z otwar cia kopert ofert (wg wz o ru
stanowiqeego zal qeznik nr 4 do Trybu) i Kartami Analizy Form alnej ofert (wg w zoru stanowiqeego
zalq eznik nr 5 do Trybu). zgodnie z kt 6 ry mi w szyst kie oferty spel nily wymogi form aln e konkurs u.
Ko misja Konk ursowa do kon al a ostateeznej analizy formaln ej zloionyeh ofert i jednogto snie podjeta
decvzje, ze do dal szej proeedury konkursowej dopuszezone zostaly oferty :
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L p.

Nr

ofe rty

Organ izac ja

1.

1

Fundacja ..GAJUSZ"

2.

2

Fundac ja "GAJUSZ"

Nazwa zada nia
Zadanie nr 1 - zapewn ien ie opieki
pozam edycznej dla podopi ecznych hospicjum
stacjonarnego dla dzieci - of ert a
pn. Opi ekunki dla dzieci z . Patac u" - Hospicjum
Stacjonarnego dla Dzieci
Zadan ie nr 2 - zajecia arteterapeutyczne dla
dzieci Z oddz iat6w onkologicz nych - aferta
pn . Zajecia art et eraputy czne (pla styczne
i muzyczne) oral spo tkania z lal ka
terap eutvcana dla dzieci Z oddz iat6w
on kologicznych

Wn ioskowana

dotacja

l Clczny
koszt
zada nia

117.560,00

117.600,00

30.000 ,00

30.000,00

Nast~ pnie
ezlonkowie
Komisji
Konkursowej
otrzymali
Karty
Oeeny
Merytoryeznej
ofert i przystq pili do om6wienia, analizy oraz oeeny merytoryeznej ofert, kt6re uzyskaly pozytywnq
ocene formalnq . Przy om6wieniu i oeenie of ert zastosowano kryteria i skate oeen okreslone
w punkeie VII 1.2 ogl oszenia konkursowego, tj .:
1) rno zllwosc real izaeji zadania pu blieznego przez oferent a - 0-6 pkt ,
2) pr oponow ana jako sc wyko nania zadania i kwalifikaeje osob, pr zy udziale kt 6ryeh of er ent
bed zie rea lizowac zada nie publ iezne - 0-14 pkt,
3) przed staw ion a kalkulaeja koszt6w rea lizaeji zada nia publi eznego, w t ym w odni esien iu do j ego
zakr esu rzeezow ego - 0-8 pkt,
4) planowany pr zez ofer enta w kl ad rzeezowy, osobowy, w t ym swla dczenia wolon t ar iu szy
i pr aea spoteezna ezlonk6 w - 0-5 pkt ,
5) oee na rea lizaeji zada n publ ieznyeh w pr zypad ku o rganizaeji, kt6re w lat aeh poprzedn ieh
realizowaly zleeo ne zadania pu bliezne, w tym rzet el no sci i t errnino wosci oraz sposobu
rozliezenia srodkow ot rzym anyeh na realtza cje zadari - od -2 do 2 pkt.

Po wpisaniu przez Czlonk6w oeen ofert w Karty Oeeny Merytoryeznej i zloieniu przez nieh
podpis6w obliezono srednia ocene koncowa dla ofert zloionyeh na zadan ie nr 1 i nr 2.
2ar6wno na zadanie nr I , jak i na zadanie nr 2 zlozo no po jednej ofe reie. Maksymal na Iiezba
punkt6w, kt6re mogly uzvskac oferty wynosila 35 pkt , Zadna z ofert nie uzyskata m aksym alnej
liezby punkt 6w . Mini m aln a liezba punkt 6w , kt6re powinn y uzvskac ofert y wynosila 19,25 pkt .
Wszystkie of erty uzyskaly minim aln a llczbe pun kt 6w. W zadaniu nr 1 jedyn a oferta zl oiona przez
Fund acje GAJU SZ uzyskata lqeznie 153 pu nkty i sre dniq 30,6 pkt , W zada niu nr 2 jedyn a ofert a
zl oio na przez Fund acje GAJUSZ uzyskala Iqeznie 133 punkt y i srednla 26,6 pkt .
Po zapoznani u sle z wynikami oeeny meryt o ryeznej ofert w poszezeg61nyeh zada niaeh, majac
na uwadze uzyska nq przez po szezeg61ne oferty Iiczbe pu nkt6w o raz fak t, ii ko nku rs jest
prowadzony w t ry bie po w ierzenia zadari - Komisja je dn oglosnie zarekomendowala wyb6 r do
rea lizaeji naste puiacvch ofert:
1) na zadanie nr 1 oterte Fundacji " GAJUSZ" pn. Opiekunki dla dzieci z "Pa lacu" - Hospicj um
St aejonarn ego dla Ozieci,
2) na zadan ie nr 2 oferte Fundaeji " GAJUSZ" pn. Zajecia arteteraputyezne (plastyezne i m uzyezne)
oraz spotkania z lalk q t erapeut yeznq dla dzieci z oddzial6w onkol ogieznych"
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W wyn iku po stepowan ia ko nkursowego, Ko misja konk ursowa zarekomendowala ud ziel en ie
dofin an sow an ia l <jeznie 2 ofertom sposrod 2 of ert zloio nyeh prz ez 2 ofer ent6w. t aczna kw ota
reko m endowa nyeh do t aeji w ynosi 147.560,00 zl.
Protok61 zawiera trzy ponum ero w an e st ro ny.
Protok6t zosta l spo rzadzo nv w dw6eh egzem plarzaeh.
Zala ezniki:
1) lista ob ecnosci z po sied zen ia Ko misji kon kur sow ej,
2) oswl ad czeni a ezl o nk6w Komisji,
3) upow aini enia praeowni k6w do otw areia kop ert z ofertami
formaln ej,
4) protok 6t z otwareia ko pe rt z ofertami ,
5 ) kart y oeen y m erytoryeznej of erty,
6) zesta w ie nia zbio reze.
Podpisy ezlonk6w Komisji :

Przewodnicaaca:

Iw o na Iw ani eka

Czlo nk owie :

Iwon a Bur zyk
Juli usz Kurzawa
Wojeieeh Ul atow ski

sporza dze nla ws te pne] oeeny
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Andrzej W isniew ski
l6d i , 25 st yezni a 20 17 r.
Protok61 spo rza dzit: Juliu sz Kurzawa
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