PROTOKOL Z I)OSIEDZENIA KOM IS.JI KON KURSOWE.J z dnia 9 ma]a 2017 r,

dzialajacej na podstawie zarzadze nia Nr 5759/VII/1 7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 13
kwietnia 20 17 r. w sprawie ogloszenia otwart ego konkursu ofert i powo lania Kornisji
Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia reali zacji
zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji
Mistrzos tw Europy i meczow reprezentacji Polski w rugby.

Zgodnie z w/w Zarzadzeniern obradom Komisji przewodniczyl pan Marek Kondraciuk
Dyrcktor Wydz ialu Sportu UML.
W posiedzeniu uczestniczyli czlonkowie Komisji:

•
•
•
•
•

Anna Swierkocka - p.o. z-cy dyrektora Wydzialu Sportu UML
Monika Stefaniak - p.o. kierownika Oddzialu Kultury Fizycznej,
Monika Dyla - przedstawiciel organizacj i pozarzadowej - Polskiego Stowarzyszeni a
na Rzeez Osob z Uposledzeniern Umyslowym KOLO w Lodzi,
Lodzkiego
Wojciech Ulatowski
przeclstawiciel organizacji pozarzadowej
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej,
Marcin Durasik - inspektor w Oddziale Kultury Fizycznej.

Na podstawie nazwy oferenta wpisanej na kopercie, czlonkowie Komisji zlozy li oswiadczenia
am
faktycznym
o
niepozostawaniu
w
jakirnkolwiek
stosunku
prawnym
z podmiotem przystcpujacym do otwa rtego konkursu ofert.
Komisja zapoznala sic i przyjela protok61 oeeny formalnej ofert y zgloszonej clo konkursu
na realizacje zadania: Organizacja Mistrzostw Europy i meczow repreze ntacji Polski w rugby .
kiory zostal sporzadzo ny przez upowaznionych pracownik 6w Wydzialu Sportu UML.
Do konk ursu ofer t na zaclanie Orga nizacja Mistrzostw Europy i meczow repr ezentacji Polski
1\' rllghy przystapila jed na organizacja Polski Zwiazek Rugby. Oferta pocl wzgledern
Iormalnym zostala zlozona prawidlowo.
Komisja ocenila merytorycznie zlozona oferte. Oceniano zgodnosc z wyrnagamarm
szczcgolowymi clo konkursu, a takze z nastepujac yrni kryteriami :
• mozliwosc realizacji zadania publicznego przez oferenta [od 0 clo 6] pkt;
• proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacj e osob, przy udziale ktorych
oferent bedzie realizowac zadanie publiczne lo ci 0 do 14] pkt;
• przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania, w tym w odniesieniu do j ego
zakresu rzeczowego [od 0 do 8] pkt;
• wysokosc pJ anowanego przez o ferenta udzialu srodkow finansowych wlasnych
lub srodkow pochodzacych z innych zrodel na realizacje zaclania publieznego
rod 0 do 51 pkt;
• planowany przez oferentu wklad rzeczowy. osobowy, w tym swiadczenia
wolontariuszy i praea spoleezna czlonkow [od 0 clo 51 pkt;
.oeena realizacji zadan publicznych w przypaclku organizacji, ktore w latach
poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terrninowosci
oraz sposobu rozliczenia srodkow otrzyrn anych na realizacje zadan rod -2 clo 2] pkt;
.oeena spccyfiki cl yscypliny lub przedsiewziecia, atrakcyj nosc programu zawartego
w ofercie i jego znaczenie dla lodzkicgo sportu [od 0 do 6] pkt.

Olcrta zlozona na zadanie Organizacja !vliSII'ZOSIl1 ' Europy i meczow reprezentacji Polski

\II

I'IIgh.l' zostala rozpatrzona pozytywnie. W wyniku przeprowadzonej anali zy Kornisja
Idee:- dowala. iz z uwagi na spelnienic wszystkich wyrnagan niezbednych do sprawnego i
prawidlowego przcprowa dzenia imprez, ofercnt otrzyma 100 0 0 wnioskowanej kwoty dotacji .

Podpisy czlo nkow Ko rnisj i:

- Marek Kondraciuk. Przewodniczacy Komisji ... .. -""r-;<',",-,-,...;..;..:c..:..:...:...:..:...:..;..;..;...;..;..;..:..;..:.;:..:.;..;-
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- Anna Swierkocka. czlonek Kornisji

- Mnnika Stefaniak. czJonek Kornisji

- Monika Dyla. czlonck Komisji

- Wojcicch Ulatowski. czlonck Komisji

- Marcin Durasik, czlonek Komisji
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Zalaczniki clo protokolu:
•

•
•
•

•
•

upowazni enie pracownik ow Wyclzialu Sportu do otwarcia i anali zy form alnej o fert

konkursowych;
Ii sta obecnosci na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 9 rnaja 20 17 r.;
oswiadczcnia czlonkow Komisji Konkursowej (6 sztuk):
proi ok ol occny form alnej oferty zgloszonej do konkursu of ert na rcalizacje w/w zadania:
karla occny rncrytorycznej o ferty zlozonej na rcalizacjc w /w zadania (6 sztuk):
zcstawienie zbiorczc - Organ izacja Mist rzostw Europy i meczow repreze ntacji Polski \I '
ruvb
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