PROTOKOL
z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 15 marca 2017 r., powolanej zarzljdzeniem
Nr 5285NIVI7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogloszenia
otwartego konkursu ofert w fonnie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach
dotyczljcego przeprowadzenia dzialan
regrantingu, w zakresie realizacji zadania
zmierzajljcych do przeksztakenia Lodzi w centrum wydarzen naukowych 0 znaczeniu
miydzynarodowym , zachycajljcych do studiowania w Lodzi i propagujljcych osi!\gniycia
naukowe Lodzi.
Czlonkowie obecni na posiedzeniu Komisji:

1) PrzewodnicZljcy:

- Monika Karolczak
Zastypca Dyrektora Biura Obslugi
Inwestora i W spolpracy z ZagraniC!\
w Departamencie Prezydenta Urzydu
Miasta Lodzi

2-5) Czlonkowie:

- Agnieszka Chudzik
Przedstawiciel Biura Obslugi Inwestora
i W sp6lpracy z Zagraniclj
w Departamencie
Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi
- Justyna Kowalska- Grzegory
Przedstawiciel Biura Obslugi Inwestora
i W sp6lpracy z Zagraniclj
w Departanlencie
Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi
- Artur Sk6rzak
Przedstawiciel Oddzialu ds. Wsp6lpracy
z Organizacjarni Po~dowymi Biura
ds. Partycypacji Spolecznej
w Departamencie Komunikacji Spolecznej
i Zdrowia Urzydu Miasta Lodzi
- Barbara Sia bicka
Fundacja Promocji i Wspierania
Tw6rczosci CONVNO

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbylo siy w dniu IS marca 2017 r. w siedzibie Biura
Obslugi Inwestora i Wsp6lpracy z Zagraniclj w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta
Lodzi (ul. Piotrkowska 104 a). Posiedzeniu Komisji Konkursowej przewodniczyla p. Monika
KaroJczak - Z-ca Dyrektora Biura Obslugi Inwestora i Wsp61pracy z Zagraniq
w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi. Lista obecnosci czlonk6w Komisji
Konkursowej stanowi zalljcznik nr I do niniejszego protokolu. Czlonkowie Komisji wypelnili
oswiadczenia 0 pozostawaniulniepozostawaniu w jakimkolwiek stosunku prawnym
ani faktycznym z podmiotami przystypujljcymi do otwartego konkursu ofert (zalljcznik nr 2
do protokolu).

Po powitaniu, PrzewodnicZllca Kornisji Konkursowej p. Monika Karolczak przedstawila
osoby powolane do skladu Kornisji oraz podstawc; prawnll konkursu wraz z kryteriami.
PrzewodnicZllca Komisji Konkursowej poinformowala czJonk6w Komisji, iz do zakOl1czenia
okresu przyjmowania ofert, tj. do dnia 7 marca 2017 r. (do godz. 16.00), do konkursu
wplync;ly dwie ofelty, w formie papierowej w zaklejonych i wlasciwie oznakowanych
kopertach.
W ramach konkursu oferty zostaly z!ozone przez:
1. Stowarzyszenie Instytut Nowych Technoiogii
Tytul zadania: Zadanie publiczne, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania
dotyczllcego przeprowadzenia dziaJaft zmierzajllcych do przeksztalcenia Lodzi w centrum
wydarzeil naukowych 0 znaczeniu mic;dzynarodowym, zachc;cajllcych do studiowania
w Lodzi i propagujllcych osillgnic;cia naukowe Lodzi.

TytuJ projektu: Realizacja dzialaft . wspierajllcych rozw6j Lodzi jako osrodka naukowego
i akademickiego
Wnioskowana dotacja: 273857,60 zl
UdziaJ koszt6w realizacji zadania w caJkowitym koszcie zadania - 24,78%
2. Stowarzyszenie L6dzkie Towarzystwo Naukowe
Tytul zadania: Zadanie publiczne, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania
dotyczllcego przeprowadzenia dzialaft zmierzajllcych do przekszta!cenia Lodzi w centrum
wydarzeil naukowych 0 znaczeniu rnic;dzynarodowym, zachc;cajllcych do studiowania
w Lodzi i propagujllcych osillgnic;cia naukowe Lodzi.

TytuJ projektu: Realizacja dzialail wspierajllcych rozw6j Lodzi jako osrodka naukowego
i akademickiego
Wnioskowana dotacja: 285 642,00 zl
Udzial koszt6w realizacji zadania wcaJkowitym koszcie zadania - 20%

Nastc;pnie podsumowano wyniki analizy formalnej, kt6rej dokonano w dniu 9 marca 2017 r.
Wypelniona Karta Analizy Formalnej stanowi zalllCznik do protokoru nr 3.
W wyniku analizy fOlmalnej stwierdzono, ze:
1. w ofercie zlozonej przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii wnioskowana
przez oferenta kwota dofmansowania nie speJnia kryterium wskazanego w ogloszeniu,
ponadto srodki na pokrycie koszt6w realizacji zadania przez operatora stanowill
w ofercie wic;cej niz dopuszczalne 20% calkowitej wartosci srodk6w przeznaczonych na
realizacjc; zadania.
2. w ofercie zlozonej przez Stowarzyszenie L6dzkie Towarzystwo Naukowe uzupelnienia
wymaga poz. 11 formularza tj. Zasoby kadrowe przewidywane do zaangazowania przy
realizacji zadania pub/icznego 0 wskazanie os6b, kt6re bC;dll zaangazowane w realizacjc;
projektu oraz ich kwalifikacji.
Ad.1 Maj!}c na uwadze fakt, ze oferta Stowarzyszenia Instytut Nowych Technologii nie
spelnila kryterium nie podlegaj!}cego lIZupelnieniom formalnym, oferta zostala odrzucona.
Ad.2 Stowarzyszenie L6dzkie Towarzystwo Naukowe zostalo wezwane do uzupelnienia
informacji 0 zasobach kadrowych. Oferent lIZupelnil informacjc; w dniu 10 marca br., tym
samym oferta mogla podlegac ocenie merytorycznej.

Nastypnie na wniosek Przewodnicz!)cej przyst!)piono do prezentacji oferty poprzez
przedstawienie opisu zadania, jego cel6w, harmonogramu planowanych dzialan, informacji
o kwaliflkacjach os6b, kt6re byd!) zatrudnione przy realizacji zadania oraz kosztorysu.
Po zakonczeniu prezentacji oferty czlonkowie Komisji Konkursowej przyst!)pili do
punktowania ofert na Kartach Oceny Merytorycznej ..
Po zebraniu Kart podliczono punktacjy. Oceny z Kart Oceny Merytorycznej od czlonk6w
Komisji stanowi!) zal!)cznik or 4 do niniejszego protokolu.
Oferta Stowarzyszenia L6dzkie Towarzystwo Naukowe uzyskala l!)czO!) sumy 92 punkt6w
(srednia 18,4 pkt - zestawienie zbiorcze stanowi za!!!cznik nr 5 do protoko!u) tym samym
oferta nie uzyskala wymaganej liczby 22 punkt6w stanowiacych 55 % punkt6w mozliwvch
do osiagniecia w konkursie i nie zostala rekomendowana do dofrnansowania. Przewodnicz!)ca
Komisji Monika Karolczak podziykowa!a uczestnikom za pracy w Komisji Konkursowej.
Na tym posiedzenie zakonczono.
Podpisy czlonk6w Komisji Konkursowej:

- Monika Karolczak
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- Artur Sk6rzak
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- Barbara Siabicka
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Data sporz!)dzenia protoko!u: 16.03.2017 r.

Protok6! sporZlldzila :
Magdalena Jazdzynska - inspektor w Oddziale Przedsiybiorczosci i Wsp61pracy z Uczelniami
Urzydu Miasta Lodzi

