MIEJSKI OSRODEKPO MOCY SPOtECZNEJ
WtODZI
9O·012t6dt.ul. Kilinskiego 1021102a
NIP 725·10·23-290

t6d;, dnia 28 lut ego 2017 r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Nazwa kon kursu / ogl oszony zarzadzeniem nr:

zarzadzenle Nr 5252/V11/17 Prezydent a Miast a todzi z dnia 31 stvcznia 2017 r. w sprawie ogloszenia otwartego konk ursu ofert i powol ania
Komisji Konkursowej do opiniowa nia ofert W otwartym konkursie ofert w for mie wsparcia i powi erzenia realizacji zadari publicznych
w zakresie wspierania rodz iny i systemu pieczy zaste pcze] oraz w zakresie pomocy spolecz ne], w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji iyciowej oraz wyr6wnywa nia szans tych radzin i os6b

fl· Prowadzenie dw6ch plac6wek opiekuriczo-wych owawczych typu rodzinnego;
Organizowanle progra rnow wspierajacvch z zakresu podnos zenia umiejet nosci cpiekuriczo-wvchcwawczvch dla rod ziccw dzieci

2.
Nazwa zadan ia konku rsowego:

czasowo umieszczonych w pleczv zastepcze] oraz rodzic6w przezvwaja cvch trud nosci opiekuriczo-wy chowawcze.
3. Program " Wyc i ~ g a m y dzieci z bram - kontynuacja sprawdzonych dzialari" (w ramach budietu obywatelskiego na 2017 rok, wn iosek
LOO12)

Reali zator konkursu ofert:

M iejski Osrodek Pomocy 5polecznej w todzi

Wysokosc srodk6w
przeznaOlonych/przyznanych na dotacje w
konkursie ofert:

4czna kwota na realizacje zadari pu blicznych w 2017 r. wynosi : 1201475,00 zl, w tym:
1. Prowad zenie dw6ch plac6wek opiekuriczo-wychowawczych typu rodzinnego - 480 000,00 zl;
2. Organizowanie program6w wspieraje,cych z zakresu podnoszenia urniejetnosci opiekuriczo-wychowawczych dla rodzicow dzieci
czasowo umieszczonych w pieczy zast epcze] oraz rodzi c6w przezvwaia cvch t rud nosci opiekuriczo-wychowawcze - 5075,00 zl;
:I. Program "Wyci~gamy dzieci z bram - kontynuacja sprawdzonych dzial ari" (w ramach budietu obywatelskiego na 2017 rok, w niosek
L0012) - 716 400,00 zl.

Liczba ofert zloionych w ramach konku rsu ofert : s otert
1.

Prowa dze nie dw6c h plac6wek op iekuriczo-wvc howawczych typu rodzinnego

Organizacje pozarzadowe , kt 6ry ch oferty zostaly rekom endow ane do dofina nsowania:
Lp.

Nr 10
oferty

Nazwa organizacji

l.

-

-

pozarzadow e]

Tytul proj ektu

Sredn ia
pun kt6w

Wysokosc wn ioskowa nejl
proponowanej dotacj i

Uwagi

-

-

-

-

Organizacj e pozarzqdowe, kt6ry ch oferty zostaly ocenione pozytywnie pod wzglede m m erytorycznym, ale ni e zostaly rekomen dowane do dofi nansowania:

Lp.

Nr oferty

Nazwa organizacj i pozarzqdc w e]

Tytul proje ktu

Srednia punkt6w

Uwagi

l.

-

-

-

-

-

2

Organizaeje pczarzadowe, kt6ry eh ofe rty zostaly oeenione negatywnie pod wzgl~d em merytoryeznym:
l p.

Nr oferty

Nazwa organizaeji pczarzadowe]

Tytul projektu

Srednia punkt6w

Uwagi

1.

-

-

-

-

-

Organizaeje pczarzad ow e, kt6ryeh oferty zostaly oeenio ne negatywnie pod wzgl~dem f ormalnym:
lp.

1.

2.

Nr oferty

131/17

132/17

Nazwa organizaej i pozarzadowe]

Fundaeja "Happy Kids", 94-250 l6di,
ul. Zniwna 10/14

Fundaeja " Happy Kids", 94-250 l6di,
ul. Zniwna 10/14

Tytul projektu

Kryterium formalne, kt 6re nie

zostalo spe lnicne

Prowadzenie plae6wki opiekunczcwyehowawezej typu rodzinnego

Oferta nie posiada wypelnionyeh wszystkieh punkt6w formularza . Ponadto z tresci
oferty wy nika, ze oferent zamierza realizowac zada nie na rzeez mies zkaricow
woj ew6dztwa f6dzkiego, eo jest niezgodne z warun kami okreslonv rni w czesci Iii
ust. 1 pkt 1 zalacznika nr 1 do zarzadzenia Nr 5252/V1i/17 Prezydenta Mi asta lodzi
z dnia 31 stvcznia 2017 r.

Prowadzenie plae6wki opiekuriczowyehowawezej typu rodzinnego

Oferta nie posiada wypefn ionyeh wszystkieh punkt6w formularza. Ponadto z tresci
oferty wyni ka, ze oferent zamierza realizowac zadanie na rzecz mieszkaric6w
wojew6dztwa lodz kiego, eo j est niezgodne z waru nkami okreslonv rni w czesci III
ust, 1 pkt 1 zataczntka nr 1 do zaraadzen ta Nr 5252/V1i/17 Prezydenta Miasta l odzi
z dnia 31 styeznia 2017 r,

Organiz ow anie program6w w spierajacvch z zakresu podnoszenia umiejetnosci opiekunczo-wvc how awczvch dla rodzic6w dzieci czasowo um ieszczonych w pieczv zastepczej

2.

oraz rod zic6w przeiywajacych trudnos ci opiekunczo·WYchowawcze
Organizaej e pozarzadowe, kt 6ryeh ofe rty zostaly rekomendow ane do dofinansowania:
lp.

NrlD
oferty

Nazwa organizacji
pozarzadowe]

Tytul projektu

Srednia
punkt6w

Wysokosc w nioskowanej/

1.

-

-

-

-

-

Uwagi

prop onowanej dotacji

-

Organizaeje pozarzadowe, kt6ryeh oferty zostaly oeenio ne pozytywnie pod wzgl ~de m merytorycznym, ale ni e zostaly rekomend owane do dofinansowania:
lp.

Nr of erty

Nazwa organizaeji pozarzadow e]

Tytul projektu

Srednia punkt6w

Uwagi

l.

-

.

-

-

-

3

Organizacje pozarzadowe, ktory ch oferty zostaly ocenione negatywnie pod wzgledem merytorycznym:
Lp.

Nr oferty

Nazwa organ izacji pozarzadowe]

Tytul projektu

Srednia punktow

Uwagi

15,00 pkt

Oferta uzyskafa punktacj e rnni ejsza nii 55% punktow
moZliwych do uzyskania w konkursie (tj . mn iej nii 22 pkt) ,
tym samym nie speln ia wvrn ogow zawartych w ust. 3 czesci
VIII pn. "Kryteria i t ry b wy boru ofert" zatacznika nr 1
do zarzadzenia Nr 5252/VII/17 Prezydenta Miasta todzi
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Organ izowan ie program6w wspie rajacvch z
l.

114/17

5tow arzyszenie Twor cow Kult ury,
5ztuki KAMIENICA 56
90-058 to di ,
ul. 5ienkiewicza 56 10k. U

zakresu po dnoszenla umiejetnosci
opiekuriczo-wy chowawczych dla rodzicow
dzieci czasowo umieszczonych w pieczy
zastep cze] oraz rodzicow przezvwajacvch
tru dno sci opl ekuriczo-wvc howawcze

Organ izacje pozaraadowe, ktorych oferty zostaly ocenione negatywnie pod wzgledem formalnym:
Lp.

Nr oferty

Nazwa organizacji pczarzadcwe]

Tytu l projektu

Kryterium fo rma lne, kt6 re nie zostalo spetnione

1.

-

-

-

-

Program ..Wyciagamy dzieci z bram - ko nty nuada sprawdzonych dziafari" (w ramach budietu obvwatelskiego na 2017 rok. wn iosek lOOlZ)

3.

Organizacje pozarzadowe, ktervch oferty zostaly rekomendow ane do dcfinansowania:

Lp.

Nr lD
oferty

Nazwa organizacji

M i ~dzynarodowe

1.

133/17

5towarzyszenie Pomocv
,,5lysz~ 5erce", 91·473 t odi,
ul. Skarbowa 28

Srednia
punktow

Tytul projektu

pozarzadowe]

Wyso kosc wnioskowanej/
proponowanej dotacj i

Program "Wyci" gamy dzieci z bramkontynuacj a sprawdzonych dziatari"
(w ramach budzetu obvwatelsklego
na 2017 rok, wni osek LOO 12)

Uwagi
Ol ert a spefnif a kryteria zawarte w ot wartym
konkursie ofert, a olerent daje gwarancje realizacj i

zadania .

Organ izacje pczarzadcwe, ktorych oferty zostaly ocenione pozytywnie pod wzgl~dem m erytorycznym, ale nie zostaly rekomendowane do dofinansowania:

Lp.

Nr oferty

Nazwa organ izacji pozarzqdowej

Tytu l projektu

Srednia punktow

Uwagi

1.

-

-

-

.

-

4

Organizacje pozarzqdowe, kt6rych of erty zostaly ocenione negatywnie pod

wzgl~dem

merytorycznym:

Lp.

Nr ofert y

Nazwa organizacji pozarzqdowej

Tytul pr ojektu

Srednia punkt6w

Uwagi

1.

-

-

-

-

-

Organiza cje pozarzqdowe, kt6rych oferty zostaly ocenio ne negatywnie pod wzgledem f ormalnym:
Lp.

1.

Nr oferty

125/17

Nazwa organizacji pozarzad owe]

Tytul projektu

Program "Wyciqgamy dzieci z bram konty nuacj a sprawdzonych dziatari"
(w ramach bu dzetu obywatelskiego
na 2017 ro k, wniosek LOO12)

Stowarzyszenie Centrum Wsparcia
Terapeutycznego
91-408 tadi, ul. Pomorska 54

Kryterium forrnalne, kt6re nie zostato spetnione
Oferta zfoiona niezgodnie z wymaganiami szczegotowymi zawartymi w czesci IX
oglo szenia a ko nkursie tj .: ofe ren t zmniejszyl wy miar zatrudnienia 2 psycholog6w,
zgodnie z ogloszeniem kazdy psycho log mial zost ac zatrudnion y na urnowe zlecenie
w wymiarze ~ etatu, oferent zmniejszyt zatrudnienie do ~ etatu; w tresci oferty
pojawiaja sie sprzeczne informacj e w zakresie Iiczby planowanych do zatrudnienia
socjoterapeut6w w je dnym miejscu 2 osoby, w innym 4 osoby, zgodn ie
z ogloszeniem podmiot mial obowiazek zatrudn ien ia 4 socjoterapeut cw (kazda

osoba zatrudniona na urnow e zlecenie w wymiarze X etat u).
Zestaw ienie podpisali:

Przewodniczaca - Elzbieta Jaszczak
Czlonkowie:
Eliza Zi6lkowska-Lewandowicz
Emilia Krat a
Bogum ila Poseit
Monika Dyla
Zoti a Przytyk
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