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utNska

z posiedzenia Komisji Konkursowej dzialajqcej na podstawie Zarzqdzenia Nr 5535NII/17
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert
i powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizacj~
zadania publicznego upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie
regrantingu .
Na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2017 r. komisja obradowala w skladzie:
1. Bogna Witkowska ,
2. Anna Stanislawska ,
3. Monika Olczak,
4. Agnieszka Smagur,
5. Artur Skorzak,
6. Krystyna Kozoris ,
7. Roman Bartoszuk-Antoszewski,

zgodnie z zalqczonq listq obecnosci .

Na podstawie nazwy oferenta , czlonkowie komisji zlozyli oswiadczenia
w jakimkolwiek stosunku prawnym ani faktycznym z podmiotem

0

niepozostawaniu

przyst~pujqcym

do otwartego

konkursu ofert.
Do Biura Promocji , Komunikacji Spolecznej

Turystyki UML, na ww. zadanie

wplyn~la

jedna

oferta .

I. Komisja zapoznala

si~

z ocenq formalnq oferty zgloszonej do Konkursu na

realizacj~

ww. zadari , ktora zostala sporzqdzona przez upowaznionych pracownikow Biura Promocji ,
Komunikacj i Spolecznej i Turystyki
ofert~

pod

wzgl~dem

Urz~du

Miasta Lodzi . Czlonkowie komisji ostatecznie ocenili

formalnym i uznali , ze oferta

b~dzie

podlegala ocenie merytorycznej .

II. Komisja rozpatrzyla zlozonq ofert~ tj .:

1.

Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju "Regio"

Oferent dziala w formie prawnej wlasciwej dla organizacji pozarzqdowych.

III.
z

Oceniono

nast~pujqcymi

zgodnosc

oferty

z

wymaganiami

szczegolowymi

do

konkursu , a

takze

kryteriami merytorycznymi :

1) Mozliwosc realizacji zadania publicznego przez Operatora - od 0 do 6 pkt;
2) Proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob przy udziale ktorych Operator

•

b~dzie

realizowac zadanie publiczne - od 0 do 14 pkt;

3) Przedstawiona kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego - od 0 do 8 pkt;
"'rz<\.d Miasta t.odzi
"rlepartament
Komunikacji Spolecznej i Zdrowia
Biuro Promocj i, Komunikacji
Spolecznej i Turystyki

_
ul. Piotrkowska 104
90-926 t.6dz

tel.: +48 42 638 58 80
tel. fax .: +48 42638 40 90

•

-

www.uml.lodz.pl
e-mail: promocja@uml.lodz.pl

URZI\D MIASTA LODZl

4) Ocena realizacji zleconych zadari publicznych w przypadku Operatora, kt6ry w latach
poprzednich realizowal zlecone zadania publiezne biorqc pod

uwag~

rzetelnose i terminowose

oraz spos6b rozliezania otrzymanych na ten eel srodk6w - od -2 do 2 pkt;
5) 0 Planowany przez Operatora wklad rzeezowy , osobowy , w tym swiadczenia wolontariuszy i
praca spoleczna czlonkow - od 0 do 5 pkt;
6) Doswiadezenie przy realizacji zadari w formie regrantingu - od 0 do 5 pkt;

Maksymalna liczba punktow mozliwych do uzyskania w konkursie wynosi 40 pkt. Dotacja moze
bye przyznana tylko w przypadku uzyskania przez

ofert~

nie mniej nit 55% punktow motliwych

do uzyskania w konkursie.
Czlonkowie oceniali

ofert~

pod

wzgl~dem

merytorycznym zgodnie z kartq oceny merytorycznej

ofert. Katdy z ezlonkow komisji otrzymal wlasnq kart~ oceny merytorycznej .
Po ocenie katdego z czlonkow komisji dla oferty , komisja przyznala
1.

nast~pujqCq liczb~

punktow:

Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju "Regia" otrzymalo 37,57 punktow.

Komisja rekomenduje powierzenie zadania "Upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki
i krajoznawstwa w formie regrantingu " Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju " Regia", ktore
otrzymalo 37 ,57 punktow w kwacie datacji 60 000 zt
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Podpisy czlonk6w komisji konkursowej :
1. Bogna Witkowska
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2. Anna Stanislawska
3. Monika Olczak
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4. Agn ieszka Smagur
5. Artur Skorzak
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6. Krystyna Kozoris
7. Roman Bartoszuk-Antoszewski
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