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PROTOKOt. Z POSIEDZEN KOMISJI KONKURSOWEJ

Hanna Zdenowske

Komisja Konkursowa zostata powotana na podstawie § 2 ust. 1 Zarzqdzenia Nr 610S/VII/17
Prezydenta Miasta todzi z dnia 26 maja 2017r. w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu
ofert i powotania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w
formie powierzenia realizacji zadania publicznego polegajacego na prowadzeniu dziatari w
zakresie aktywizacji spotecznej oraz promowania tworczosci os6b starszych, w formie
regrantingu .
Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyto sie w dniu 30 czerwca 2017r. Prowadzita je Pani
Iwona Iwanicka, p.o. Zastepcv Dyrektora Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych
w Departamencie Prezydenta Urzedu Miasta todzi - Przewodniczqca Komisji.
W
•
•
•
•

posiedzeniu uczestniczyli takze, jako cztonkowie Komisji:
Katarzyna Jaroslriska - przedstawiciel Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych UMt,
Wojciech Kosakowski - przedstawiciel Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych UMt,
Graiyna Busse - przedstawiciel organizacji pozarzqdowej,
Elibieta Ejsbrejner-G6rska - przedstawicie l organizacji pozarzadowe].

Celem posiedzenia byto dokonanie oceny ofert, kt6re wptvnelv w odpowiedzi na otwarty
konkurs ogtoszony zarzqdzeniem Nr Gi0S/VII/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 2G maja
2017r.
Pani Iwona Iwanicka - Przewodniczqca Komisji powitata zebranych, stwierdzita,
ze obecnych jest pleciu cztonk6w Komisji i zgodnie z § 2 ust . 4 regulaminu pracy Komisji
Konkursowej prace Komisj i sa waine. Nastepnie Przewodniczqca przekazata kaidemu
z cztonk6w Komisji do zapoznania sle nastepujace dokumenty:
1. Zarzqdzenie Nr Gi0S/V11/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 2G maja 2017r.w sprawie
ogtoszenia otwartego konkursu ofert i powotania Komisji
Konkursowej
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji
zadania publicznego polegajqcego na prowadzeniu dzialari w zakresie aktywizacji
spotecznej oraz promowania tworczosci os6b starszych , w formie regrantingu,
2. Protokoty z otwarcia kopert z ofertami wraz z kartami analizy formalnej ofert,
3. Karty oceny merytorycznej ofert.
Przewodniczqca poinformowata cztonk6w Komisji, ze do Wydziatu Zdrowia i Spraw
Spotecznych w Departamencie Prezydenta UM t wplvnelv iacmie 3 oferty:
• 10: 5/2017/1 zlozona przez Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju "REGia" ul. Kamlrisklego
3/5 10k. 43, 91-427 t6dz;
• 10:5/2017/2 zlozona przez 5towarzyszenie Instytut Nowych Technologii ul. 5ienkiewicza 55,
90-009 t6dz;
•

10: 5/2017/3 zlozona przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich " OPUS"
PI. Wolnosci 2, 91-415 t6dz.

Po zapoznaniu sle z lista oferent6w wszyscy cztonkowie Komisji ztoiyli oswiadczenia
o niepozostawaniu w jakimkolwiek stosunku prawnym lub faktycznym z oferentami
bioracvmi udziat w procedurze konkursowej, kt6ry m6gtby budzic uzasadnionq watpliwosc
co do ich bezstronnosci podczas oceniania ofert.

Cztonkowie Komisji zapoznali sle z protokotem z otwarcia kopert z ofertami i kartami
analizy formalnej ofert . Wszystkie zlozone oferty spetnity wymogi formalne i zostaty
dopuszczone do dalszej procedury.
Nastepnle cztonkowie Komisji Konkursowej otrzymali Karty Oceny Merytorycznej
oferty i karte informacji oraz pvtari pomocn iczych przy ocenie oferty (wg wzoru
stanowiqcego zatacznik nr 6 do Trybu) i przystqpili do om6wienia, analizy merytorycznej
i punktowej oceny ofert.
Komisja ocenita pozytywnie wszystkie oferty pod wzgledem merytorycznym. Nastepnie
obliczono ocene koricowa dla kazdej oferty (jako srednia z ocen poszczeg61nych cztonk6w
Komisji). Poszczeg61ne oferty otrzymata nastepujaca liczbe punkt6w:
• 10: 5/2017/1 zlozona przez Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju " REGIO" ul. Karn iriskiego
3/5 10k. 43, 91-427 t6dz: 26 pkt.
• 10:5/2017/2 zlozona przez Stowarzyszenie Instyt ut Nowych Technologii ul. Sienkiewicza 55,
90-009 t 6dz: 23,8 pkt.
•

10: 5/2017/3 zlozona przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS"
PI. Wolnosc i 2, 91-415 t6dz : 29,4 pkt.

Komisja Konkursowa przvjela, ze zadan ie zostanie powierzone jednemu realizatorowi, kt6ry
uzyska najwyiszq srednia llczbe punkt6w. Najwiece] pun kt6w uzyskata Oferta 10: 5/2017/3
zlozona przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS" PI. Wolnosci 2,
91-415 t6d z. Uzyskana liczba punkt6w stanowi 73,5 % maksymalnej liczby punkt6w, co zgodnie
z Regulaminem, uprawnia do dofi nansowania oferenta. W zw iqzku z tym proponuje sie
dofinansowanie oferty ID: S/2017/3 ztoionej przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich " OPUS" na poziom ie 100% wn ioskowanej kwoty, pod warunkiem dostosowania
kosztorysu do czasu realizacji zadania przez 6 rnieslecv i przeznaczenia kwoty z dotacji
planowanej na obsluge zadan ia przez jed en (si6dmy) rniesiac na dofinansowanie projekt6w
w ramach regranting u.
Przewodniczqca Komisji :
Iwona Iwan icka, p.o. Zastepcv Dyrektora
Wydz iatu Zdrowia i Spraw Spotecznych UMt
Cztonkowie Komisj i:
Katarzyna Jarosiriska
Wydziat Zdrowia i Spraw Spotecznych UMt
Wojciech Kosakowsk i
Wydziat Zdrowia i Spraw Spotecznych UMt
Graiyna Busse
przedstawiciel organizacji pozarzqdowej
Elibieta Ejsbrejner-G6rska
przedstawiciel organizacji pozarzqdowej
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