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PROTOKOL
z posiedzenia Komi sji Konkursowej w dniu 24 lutego 20 17 L , powolanej zarzadze niem
Nr 5177NIV 17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 stycznia 20 17 L W sprawie og loszenia
otwartego ko nkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej do op iniowania ofert w otwartym
konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia
dzialan zm ierzajacych do przeksztalcenia Lo dzi w centrum wydarzen naukowych 0 znaczeniu
miedzynarodowym, zachecajacych do studiowania w Lodzi i propagujacych osiagniecia
nau kowe Lodzi.
Czlon kow ie ob ecni na posiedzeniu Komisj i:

1) Przewodniczacy:

- Monika Karolczak
Zastepca Dyrektora Biura Obslugi
Inwestora i Wspolpracy z Zagranica
w De partam encie Prezydenta Urzedu
Mia sta Lodzi

2-4) Czlonkowie:

- A gnieszka C h udzik
Przed stawiciel Biura Ob slugi Inwestora
i W spolpracy z Zagra nica
w Departamencie
Prezydenta Urzedu Miasta Lodzi

- Artur Sk orzak
Przed stawiciel Oddzialu ds. Wspolpracy
z Organizacjami Pozarzadowyrni Biura
ds. Partycypacj i Spolecznej
w Departamencie Komunikacji Spolecznej
i Zdr owia Urzedu Mi asta Lod zi
- M on ika Dyla
Polskie Stowarz yszenie na Rz ecz Osob
z Uposledzeniem Umys lowym - Kolo
wLodzi
- Barbara Sia bi ck a
Fundacj a Pro mocji i Wspierania
Tworczos ci CONVIV O
Posiedzenie Komi sji Konkur sowej odb ylo silt w dniu 24 lutego 2017 L w siedzibie Biura
Obslugi Inwestora i Wsp olpracy z Zagran ica w Departamencie Prezyde nta Urzedu Miasta
Lodzi (ul. Piotrk owska 104 a). Posiedzeniu korni sji Konkursowej przewod niczyla p. Monika
Karolczak - Z-ca Dyrektora Biura Obslu gi Inwestora i Wspolpracy z Zag ranica
w Departamenci e Prezydenta Urzedu Miasta Lo dzi. Lista obecnosc i czlonkow Kom isji
Konkursowej stan owi zalacznik nr 1 do niniej szego proloko lu. Czlonkowie Komisji wypelnili
oswiadcze nia 0 pozo stawaniu/niepozostawaniu w j akimkolwiek slosunku prawnym
ani faktycznym z podmiotami przystep ujacymi do otwartego konkursu ofert (zalacznik nr 2
do protokolu) .

Po powitani u, Przewodniczaca Komisji Konkursowej p. Monika Karolczak przedstawila
osoby powolane do skladu Komisji oraz podstawe prawna konkursu wraz z kryte riam i.
Przewodnic zaca Komisj i Konkursowej poinfonnowala czlo nk6w Komi sji, iz do zakonczenia
okresu przyjmowania ofert , tj, do dn ia 20 lutego 2017 r. (do godz. 16.00), na konkurs
wplynela j edna oferta, w formie papiero wej w zak lejonej i wlasciwie oznakowanej kopercie.
W ramach konkursu oferta zos tala zlozona przez :
L6 dzkie Towarzvsrwe Na ukowe
Tytul zadania:
Fes tiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Lodzi
XVIII Festiwal Nauki, Tec hniki i Sztuki w Lodzi

XVII

Wartosc calkowita projektu: w roku 20 17 - 270 tys. zl
w roku 20 18 - 270 tys. zl
Wni oskowana dotacja: w roku 2017 - 110 tys. zl
w roku 20 18 - 110 tys. zl
Udzial dotacj i w calkowitej wartosci projektu: w roku 20 17 - 40,74 %
w roku 2018 - 40,74%
Nastepnie podsumowano wyniki anal izy formalnej, kt6 rej dokonano w dn iu 2 1 lutego 20 17 r.
(zgodnie z §8 ust. 4 Trybu planowani a, oglaszania, przeprowadzan ia i rozstrzy gania
otwartych konkurs6w ofert na realizacj e ze srodkow budzetu Miasta Lodzi zadan publicznych
przez organizacje pozarzadowe oraz podmioty, 0 kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn ia
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publiczne go i 0 wolontariacie oraz kontroli
realizowan ych zadan i rozliczani a przyznanych dotacj i, sta nowiacego zalacznik do
zarzadze nia Nr 223 1NII/ 15 Prezydenta Mias ta Lodzi z dn ia 2 1istopada 20 15 r.) . Wypelniona
Ka rta Analizy Formal nej stanowi zalqcznik do protokolu nr 3.
W wyniku analizy fonnalnej stwierdzono brak nastep uj acy ch wymaganych zalacznikow do
oferty:
I) oswiadczenia oferenta 0 nieposiadaniu zobowiazan wo bec Miasta Lodzi (czesc III,
ust. 1 pkt 7 lit a - ogloszenia 0 konku rsie);
2) dokum ent6w poswiadczajacych kw alifika cje i doswiadczenie kadry, gw arantujacej
odpo wiedni poziom merytoryczny realizowanych zadan (cze sc III, ust , pkt 7, lit. d oglo szenia 0 konkursie);
3) dokument 6w poswiadczaj acych doswi adczenie w realizacj i zadan publicznych
podobnego rodzaju (ze wskaza niem, kt6re z tych zadan realizowane byly we
wsp61pracy z administracj a publiczna) np. w fonnie um6w, rekomendacji, opinii,
zaswiadczen i innych dokument6w potwierdzajacych real izacje zadan po dobnego
rodzaj u (czesc III, ust , pkt 7, lit. e - ogloszenia 0 konkursie).
M aj ac na uwadze fakt, it. braki fonnalne i nicprawidlowosci podlegaly mozliwo sci
j ednokrotnego ieh usuniecia, Biuro Obs lugi Inwestora i Wsp61prac y z Za granica
w Departanleneie Prezydenta Urzedu M iasta Lod zi w dniu 2 1 lutego 20 17 r. wezwalo
oferenta do usuni ecia brak 6w formalnyc h. Braki formalne zostaly usuniete poprzez zlozenie
w siedzi bie Biu ra Obslugi Inwestora i Wspolpracy z Zagranica brakujacych zalaczn ikow
w dn iu 22 lutego 20 17 r. , tym samym oferta mogla podlegac ocenie me rytorycznej.
Nastepnie na wniosek Przewodniczacej przys tapiono do prezentacji oferty poprzez
przedstawienie opisu zadania, j ego cel6w, harmonogramu planowanych dzialan, informacj i
o kwalifikacj ach os6 b, kt6re beda zatrudnione przy realizacj i zadania oraz kosztorys u.

Po zako ncze niu prezentacj i oferty czlonkowie Komi sj i konkursowej przystapili do
punktowan ia ofert na Kartach Oceny Merytorycznej.
Po zebraniu Kart podliczono punktacje, Oceny z Kart Oceny Merytorycznej od czlonk6w
Komisji stanowia zalacznik nr 4 do niniej szego protokolu.
Oferta Lodzkiego Towarzystwa Naukowego uzyskala laczna sume 187 punkt6w (srednia 37,4
pkt - zestawienie zb iorcze stanowi zalacznik nr 5 do protokolu) uzyskujac tym samym
pozytywna rekornendacje Kom isj i Konkursowej .
Przewodniczaca Komisji Monika Karolczak podziekowala uczestnikom za prace w Komisji
Konkursowej. Na tym posiedzenie zakonczono,
Podpisy czlonktlw Kom isji Konkursowej :

- Monika Karolczak
- Agnieszka Chudzik
- Artur Sk6rzak
- Monika Dyla
- Barbara Slabicka
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Data sporzadzenia protokolu: 27.02.2017 r,

Protok61 sporzadzila:
Magd alena Jazdzynska - inspektor w Oddziale Przedsiebiorczosci i Wsp61pracy z Uczelniami
Urzedu Miasta Lodz i

