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z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 5 maja 2017 r. , powolanej zarz~dzeniem
Nr 5676NIU17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogloszenia
otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym
konkursie ofert formie powiel'zenia reaJizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu,
w zakresie przeprowadzenia dzialan zmierzaj~cych do przeksztalcenia Lodzi w centrum
wydarzen naukowych 0 znaczeniu miydzynarodowym, zachycaj~cych do studiowania
w Lodzi i propaguj~cych osi~gniycia naukowe Lodzi.
Czlonkowie obecni na posiedzeniu Komisji:
1) Przewodnicz~cy:

- Monika Karolczak
Zastypca Dyrektora Biura Obslugi
Inwestora i Wsp61pracy z Zagranic~
w Departamencie Prezydenta Urzydu
Miasta Lodzi

2-5) Czlonkowie:

- Magdalena Jazdzynska
przedstawiciel Biura Obslugi Inwestora
i Wsp61pracy z Zagranic~
w Departamencie
Prezydenta Ul'zydu Miasta Lodzi
- Justyna Kowalska- Grzegory
Przedstawiciel Biura Obslugi Inwestora
i Wsp6!pracy z Zagl'anic~
w Departamencie
Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi
- Artur Sk6rzak
Przedstawiciel Oddzialu ds. W sp61pracy
z Organizacjami Pozar~dowymi Biura
ds. Partycypacji Spolecznej
w Departamencie Komunikacji Spolecznej
i Zdrowia Urz<;du Miasta Lodzi
- Barbara Siabicka
Fundacja Promocji i Wspierania
Tw6rczosci CONVIVO

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbylo siy w dniu 5 maja 2017 r. w siedzibie Biura
Obslugi Inwestora i Wsp6!pracy z Zagraniq w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta
Lodzi (ul. Piotrkowska 104 a). Posiedzeniu Komisji Konkursowej przewodniczyla p. Monika
Karolczak - Z-ca Dyrektora Biura Obslugi Inwestora i Wsp61pracy z Zagranic~
w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi. Lista obecllosci czlouk6w Komisji
Konkursowej stanowi zal~cznik nr 1 do niniejszego protokohl. Czlonkowie Komisji wypelnili
oswiadczenia 0 pozostawaniulniepozostawaniu w jakimkolwiek stosunku prawnym
ani faktycznym z podmiotami przystypuj~cymi do otwartego konkursu ofert (zal~cznik nr 2
do protokolu).
Po powitaniu, Przewodnicz~ca Komisji Konkursowej p. MOllika Karolczak przedstawila
osoby powolane do skladu Komisji oraz podstawy prawn~ konkursu wraz z kryteriami.

PrzewodnicZl)ca Komisji Konkursowej poinfonnowala czlonk6w Komisji, iz do zakonczenia
okresu przyjmowania ofert, tj. do dnia 27 kwietnia 2017 r. (do godz. 16.00), do konkursu
wplyn<;ly cztery oferty, w formie papierowej w zaklejonych i wlasciwie oznakowanych
kopertach.
W ramach konkursu oferty zostaly zlozone przez:

1. Stowarzyszenie L6dzkie Towarzystwo Naukowe
Tytul zadania: Zadanie publiczne, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania
dotycz~cego przeprowadzenia dzialan zmierzaj'lcych do przeksztalcenia Lodzi w centrum
wydarzen naukowych 0 znaczeniu mi<;dzynarodowym, zach<;caj~cych do studiowania
w Lodzi i propaguj'lcycb osi'lgni<;cia naukowe Lodzi.
Tytul projektu: Realizacja dzialan wspieraj'lcycb rozw6j Lodzi jako osrodka naukowego
i akademickiego
Wnioskowana dotacja: 285 642,00 zt
Udzial koszt6w reaJizacji zadania w calkowitym koszcie zadania - 20%
2. Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
Tytu! zadania: Zadanie publiczne, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania
dotycZl)cego przeprowadzenia dzialan zmierzaj'lcych do przeksztalcenia Lodzi w centrum
wydarzen naukowych 0 znaczeniu mi<;dzynarodowym, zacb<;caj'lcych do studiowania
w Lodzi i propaguj~cych osi'lgni<;cia naukowe Lodzi.
Tytu! projektu: ReaJizacja dzialan wspieraj'lcych rozw6j Lodzi jako osrodka naukowego
i akademickiego
Wnioskowana dotacja: 285 642,00 zl
Udzial koszt6w realizacji zadania w calkowitym koszcie zadania - 19,3 1%
3. Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju "REGIO"
Tytul zadania: Zadanie publiczne, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania
dotycz~cego przeprowadzenia dzialan zmierzaj'lcych do przeksztalcenia Lodzi w centrum
wydarzen naukowych 0 znaczeniu mi<;dzynarodowym, zach<;cajljcych do studiowania
w Lodzi i propaguj'lcych osi'lgni<;cia naukowe Lodzi.
Tytu! projektu: Powierzenie realizacji zadania publicznego na zasadach regranting, w zakresie
przeprowadzenia dzialan zmierzaj~cych do przeksztalcenia Lodzi w centrum wydarzen
naukowych 0 znaczeniu mi<;dzynarodowym, zach<;caj'lcych do studiowania w Lodzi
i propagujljcych osi'lgni<;cia naukowe Lodzi.
Wnioskowana dotacja: 285 642,00 zl
Udzial koszt6w realizacji zadania w catkowitym koszcie zadania - 19,68%
4. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS"
Tytut zadania: Zadanie publiczne, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania
dotycz'lcego przeprowadzenia dzialan zmierzaj'lcych do przeksztalcenia Lodzi w centrum
wydarzen naukowych 0 znaczeniu mi<;dzynarodowym, zacbycajljcych do studiowania
w Lodzi i propagujljcych osiljgni<;cia naukowe Lodzi.
Tytul projektu: L6di Naukowa, L6di Akademicka
Wnioskowana dotacja: 285 642,00 zl

Udziat koszt6w realizacji zadania w catkowitym koszcie zadania - 20%

Nastypnie podsumowano wyniki analizy formalnej, kt6rej dokonano w dniu 28 kwietnia
2017 r. Wypetniona Karta Analizy Formalnej stanowi zatllcznik do protokotu nr 3.
W wyniku analizy formalnej stwierdzono, Ze w ofercie zlozonej przez Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS" brakuje wymaganego zalllcznika tj.
zaSwiadczenia oferenta 0 nieposiadaniu zobowillza.6 wobec Miasta Lodzi. Oferent zostal
mailowo wezwany do usuniycia braku, co uczynil w dniu 4 maja 2017 r.
Nastypnie na wniosek Przewodniczllcej przystllPiono do prezentacji ofert poprzez
przedstawienie opisu zadania, jego cel6w, harmonogramu planowanych dziala.6, informacji
o kwalifikacjach os6b, kt6re be::dll zatrudnione przy realizacji zadania oraz kosztorysu.
Po zakonczeniu prezentacji oferty czlonkowie Komisji Konkursowej przystl!pili do
punktowania ofert na Kartach Oceny Merytorycznej.
Po zebraniu Kart podliczono punktacjy. Oceny z Kart Oceny Merytorycznej od czlonk6w
Komisji stanowil! zall!cznik nr 4 do niniejszego protokotu.
Oferta nr I Stowarzyszenia L6dzkie Towarzystwo Naukowe uzyskala hjcznll sume:: 92
punkt6w (srednia 18,4 pkt) tym samym oferta nie uzyskala wymaganej liczby 22 punkt6w
stanowillcych 55 % punkt6w mozliwych do osil!gniycia w konkursie i nie zostala
rekomendowana do dofmansowania.
Oferta nr 2 - Stowarzyszenia Instytut Nowych Technologii uzyskata tl}cznl! sumy 115
punkt6w (srednia 23,0 pkt). Oferta nr 3 - Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju " REGIO"
uzyskala ll}cznl} SUIDe:: 151 punkt6w (srednia 30,2 pkt). Oferta nr 4 - Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS" uzyskata lllcznl! sumy 174 punkt6w (srednia
34,8 pkt) zyskujac tym samym rekomendacje do dofinansowania (zestawienie zbiorcze
stanowi zall!cznik nr 5 do protokotu.
PrzewodnicZl}ca Komisji Monika Karo1czak podziykowala uczestnikom za pracy w Komisji
Konkursowej. Na tym posiedzenie zakoilczono.
Podpisy czlonk6w Komisji Konkursowej:

- Monika Karolczak
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Data sPorzlldzenia protokolu: 05.05.2017 r.

Protok61 sporzl}dzila:
Magdalena Ja:zdzynska - inspektor w Oddziale Przedsie::biorczosci i Wsp61pracy z Uczelniarni
Urzydu Miasta Lodzi
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