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ledi, dnia 23 marca 2017 r.

(pieczqtka realizatora konkursu ofert)
ZESTAWIENIE ZBIORQE

Nazwa konkursu/ogloszony zarz,!dzeniem nr:

zarzqdzenie Nr 5377/V11/17 Prezydenta Miasta lodzi z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert
i powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadan publicznych
w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrewnywania szans tych rodzin
i os6b.

Nazwa zadania konkursowego:

1.
2.

Realizator konkursu oferl:

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w lodzi

Wysokosc srodkew
przeznaczonych/przyznanych na dotacje w
konkursie oferl:

Organizowanie i swiadczenie uslug opiekunczych w miejscu zamieszkania;
Organizowanie i swiadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych w miejscu zamieszkania, z wylqczeniem specjalistycznych
uslug opiekunczych dla oseb z zaburzeniami psychicznymi.

..

lqczna kwota na realizacj-: zadan publicznych w 2017 r. wynosi: 7360871,00 zl, w tym:
Organizowanie i swiadczenie uslug opiekuriczych w miejscu zamieszkania -7 230 631,00 zl;
2. Organizowanie i swiadczenie specjalistycznych uslug opiekuriczych w miejscu zamieszkania, z wy!qczeniem specjalistycznych uslug
opiekuriczych dla oseb z zaburzeniami psychicznymi.-130 240,00 zl;

Liczba oferl zlozonych w ramach ko nkursu oferl: 50fert
Organizacje pozarzqdowe, kterych oferty zostaly rekomendowane do dofinansowania'
Wysokosc
Lp.

1.

Nr l D
oferty

220/17

Nazwa organizacji
pozarz'!dowej

Tytul projektu

Oferta wspelna:
1) ledzki Oddzial Okr-:gowy
Polskiego Czerwonego Krzyza,
ul. Piotrkowska 203/205;
2) Polski Komitet Pomocy
Organizowanie i swiadczenie ustug
Spolecznej Zarzqd Okr-:gowy
opiekuriczych w miejscu zamieszkania.
w lodzi, ul. Wolczariska
217/219;
3) Fundacja Pomocy
Niepe!nosprawnym "Okaz
Serce" , ul. Narutowicza 114;

Srednia
punkt6w

27,37

wnioskowanej/
proponowanej
dotacji

7 230 623,40 zl/
6 660 700,00 zl

Uwagi

Oferla spe!nita kryteria zawarte w otwartym konkursie
ofert, a oferent daje gwarancj-: realizacji zadania.

. .... ':<v,'

2

4) Zbor Kosciola Chrzescijan
Baptystow, ul. Nawrot 27.

2.

3.

4.

221/17

Fundacja Pomocy
Niepelnosprawnym "Okai
Serce", ul. Narutowicza 114

Organizowanie i swiadczenie
specjalistycznych uslug opiekunczych
w miejscu zamieszkania, Z
wylqczeniem specjalistycznych uslug
opiekunczych dla osob z zaburzeniami
psychicznymi.

211/17

Stacja Opieki Srodowiskowej
Konwentu Bonifratr6w w
todzi, 93-357 todi,
ul. Kosynierow Gdynskich 61A

OrganizQwanie i swiadczenie
specjalistycznych uslug opiekunczych
w miejscu zamieszkania, Z
wylqczeniem specjalistycznych uslug
opiekuriczych dla os6b z zaburzeniarni
psychicznymi .

31,25

65 120,00 zl/
52080,00 zl

218/17

Organizowanie i swiadczenie
specjalistycznych uslug opiekunczych
Towarzystwo Przyjaciol
w miejscu zamieszkania, Z
Niepelnosprawnych,91-824
wylqczeniem specjalistycznych uslug
todi, ul. Zawiszy Czarnego 22
opiekunczych dla osob z zaburzeniami
psychicznymi.

29,87

130 240,00 zl/
43400,00 zl

Organizacje pozarzqdowe, kt6rych oferty zosta/y ocenione pozytywnie pod

wzgl~dem

25,62

130 240,00 zl/
34760,00 zl

Oferta spelnila kryteria zawarte w otwartym konkursie
ofert, a oferent daje gwarancj~ realizacji zadania.

Oferta spelnila kryteria zawarte w otwartym konkursie
ofert. a oferent daje gwarancj~ realizacji zadania.

Oferta spelnila kryteria zawarte w otwartym konkursie
ofert, a oferent daje gwarancj~ realizacji zadania.

merytorycznym, ale nie zosta/y rekomendowane do dofinansowania:

Lp.

Nr oferty

Nazwa organizacji pozarz(fdowej

Tytul projektu

Srednia
punktow

Uwagi

1.

-

-

-

-

-

Organizacje pozarzqdowe, ktorych oferty zosta/y ocenione negatywnie pod

wzgl~dem

merytorycznym :

Lp.

Nr oferty

Nazwa organizacji pozarzqdowej

Tytul projektu

Srednia
punktow

Uwagi

1.

-

-

-

-

-

3
Organizacje pozarz'ldowe, ktorych oferty zosta/y ocenione negatywnie pod
Lp.

Nr oferty

Nazwa organizacji pozarz'ldowej

wzgl~dem

formalnym:
Kryterium formalne, kt6re nie zostato spetnione

Tytul projektu
1.
2.

1.

222/17

Fundacja Na Rzecz Os6b Chorych
Psychicznie Milorz'lb, 93-308 tcdi,
ul. Studzienna 7a

OrganizQwanie i 5wiadczenie ustug
opiekuriczych w miejscu zamieszkania .

3.

4.

Protok61 podpisali:
Przewodniczaca - Elibieta JaszczakCzlonkowie:
Tamara Sagan Eliza Ziclkowska-Lewandowicz Arkadiusz Kowalski -

~

~

Dorota LenkOtta

Wi~ckowska - Czekalska -

Piotr Zygmanowski Monika Dyla -

j,(' ~c),u:>,r~ (""..i.,. p..J_R. /

~~ VvO<..J J;

~tr-

niewypelnienie wszystkich punktow formularza oferty;
ztoienie w sposob niezgodny z wymaganiami szczegotowymi zawartymi w
cz~sci IX ogloszenia 0 konkursie;
zloienie przez oferenta, ktcry nie prowadzi dzialalnosci statutowej w
dziedzinie obj~tej konkursem;
wysokosc wkladu wlasnego oferenta nie spelnia kryterium okreslonego w
ogloszeniu konkursowym.

