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PROTOKOt
z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 27 lutego 2017 r., opiniujqcej oferty w ramach
otwartego konkursu ofert, ogtoszonego na podstawie zarzqdzenia Nr 5238/VII/17 Prezydenta
Miasta todzi z dnia 27 stycznia 2017 r., na realizacj~ zadania publicznego "Moje Osiedle - Moi
Sqsiedzi. Animacja i wsparcie realizacji inicjatyw sqsiedzkich na terenie osiedla ztotno".

Uczestnicy posiedzenia:
1)

Przewodniczqcy

Grzegorz Justynski
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Spotecznej w Departamencie
Komunikacji Spotecznej i Zdrowia Urz~du Miasta todzi;

2-5)

Czfonkowie:

Artur Sk6rzak
Kierownik Oddziatu
ds. Wsp6tpracy z Organizacjami
Pozarzqdowymi w Biurze ds. Partycypacji Spotecznej
w Departamencie Komunikacji Spotecznej i Zdrowia Urz~du
Miasta todzi;
Beata Luciminska
Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Pomocy Spofecznej w todzi;
Grazyna Busse
Stowarzyszenie
Mi~dzypokoleniowej

Edukacyjne
HIPOKAMP;

Centrum

Integracji

Andrzej Wisniewski
Stowarzyszenie Samopomocowe ABAKUS.

Przebieg posiedzenia i ustalenia:
Posiedzenie Komisji Konkursowej, zwanej dalej Komisjq, odbyto

si~

w dniu 27 lutego 2017 r.

w siedzibie Biura ds. Partycypacji Spotecznej przy ul. Piotrkowskiej 115.
Z uwagi na nieobecnosc Pana Grzegorza Justynskiego - Dyrektora Biura ds. Partycypacji
Spotecznej w Departamencie Komunikacji Spofecznej i Zdrowia Urz~du Miasta todzi przewodniczyt
mu, zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej, upowazniony przez Przewodniczqcego
cztonek Komisji

Pan Artur Sk6rzak - Kierownik Oddziatu ds. Wsp6tpracy z Organizacjami

Pozarzqdowymi w Biurze ds. Partycypacji Spotecznej w Departamencie Komunikacji Spotecznej
i Zdrowia Urz~du Miasta todzi (lista obecnosci cztonk6w Komisji oraz upowaznienie stanowi zatqcznik
nr 1 do protokotu) .
Po powitaniu, Przewodniczqcy zaproponowat cztonkom Komisji nast~pujqcy porzqdek obrad:

1. Przedstawienie podstawy prawnej konkursu i om6wienie kryteri6w oceny ofert.
2.

Rozstrzygni~cie

co do zgodnosci ofert z wymogami formalnymi konkursu.

3. Prezentacja ofert oraz dyskusja nad nimi.
4. Punktacja ofert na Kartach Oceny Merytorycznej Ofert.
5. Podliczenie punkt6w i zakonczenie obrad Komisji.
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Komisja jednogtosnie

przyj~ta

proponowany porzqdek obrad.

Przewodniczqcy poinformowat cztonk6w Komisji, ie do zakonczenia okresu przyjmowania
ofert, tj. do godziny 16

00

w dniu 22 lutego 2017 r., na konkurs wptyn~ty dwie oferty, ztoione przez

Stowarzyszenie Spotecznie Zaangaiowani oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

opus.
Cztonkowie Komisj i wypetnili oswiadczenia

0

pozostawaniu/niepozostawaniu w jakimkolwiek

stosunku prawnym ani faktycznym z oferentami przyst~pujqcymi do otwartego konkursu ofert
(zatqcznik nr 2 do protokotu).
Nast~pnie

Przewodniczqcy poinformowat, ie upowaznlony pracownik Biura ds. Partycypacji

Spotecznej w dniu 23 lutego 2017 r. dokonat otwarcia kopert z ofertami, a takie ich formalnej analizy
(zatqcznik nr 3 do protokotu). W wyniku analizy stwierdzono, ie obie oferty spetniajq wymogi
formalne okreslone w ogtoszeniu konkursowym .
Cztonkowie Komisji jednogtosnie
wzgl~dem

podj~li decyzj~,

b~dq

ie obie oferty

rozpatrywane pod

merytorycznym. Po informacji na temat czynnosci zwiqzanych z analizq formalnq ofert,

Przewodniczqcy zaproponowat cztonkom Komisji przystqpienie do analizy merytorycznej.
Po zatwierdzeniu przez cztonk6w komisji wynik6w oceny formalnej ofert, do prac komisji
konkursowej dotqczyt Pan Grzegorz Justynski - Dyrektor Biura

ds. Partycypacji Spotecznej

w Departamencie Komunikacji Spotecznej i Zdrowia Urz~du Miasta lodzi, kt6ry przejqt obowiqzki
Przewodniczqcego.
Na

prosb~

Przewodniczqcego, Pan Artur Sk6rzak zaprezentowat cztonkom Komisji ztoione

oferty. W trakcie analizy merytorycznej cztonkowie Komisji zwracali
harmonogram planowanych dziatan,

informacj~ 0

uwag~

na opis zadania, jego cel,

kwalifikacjach os6b, kt6re

b~dq

zaangaiowane

przy realizacji zadan ia, a takie kosztorys.
Po dyskusji nad ofertam i cztonkowie Komisji przystqpili do ich punktowania. Zgodnie
z zasadami okreslonymi w ogtoszeniu konkursowym, maksymalna liczba punkt6w do uzyskania
w konkursie wynosita 35 pkt. ( 55% punktacji uprawniajqcej do dofinansowania to 19,25 pkt.).
Komisja skrutacyjna w sktadzie: Pan Artur Sk6rzak i Pani Beata Luciminska, podliczyta
punktacj~.

Oferta ztoiona przez Stowarzyszenie Spotecznie Zaangaiowani uzyskata sredni q punkt6w

na poziomie 29,20, zas oferta ztoiona przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
OPUS uzyskata sredniq punkt6w na poziomie 32,20 (Karty Oceny Merytorycznej z punktacjq
dokonanq przez poszczeg61nych cztonk6w Komisji stanowiq zatqcznik nr 4 do protokotu) .
W

wyniku

procedury

konkursowej

zarekomendowac Prezydentowi Miasta lodzi

Komisja
ofert~

jednogtosnie
Centrum

postanowita

pozytywnie

Promocji i Rozwoju

Inicjatyw

Obywatelskich OPUS jako spetniajqcq wszystkie wymogi Konkursu wraz z kwotq dotacji w wysokosci

76.920,00 zt (zestawienie zbiorcze stanowi zatqcznik nr 5 do protokotu).
Przewodniczqcy podzi~kowat uczestnikom

za

prac~

w

Komisji

Konkursowej.

Na

tym

posiedzenie Komisji Konkursowej zakonczono .
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Podpisy czfonk6w Komisji Konkursowej:
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Artur Sk6rzak
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Beata Luciminska
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Grazyna Busse
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