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PROTOKOt Z POSIEDZEN KOMISJl KONKURSOWEJ
z dni 26 i 27 lipca 2017 r.

dzia{ajqcej na podslawie zarzqdzenia Nr 6339IVII/\ 7 Prezydenra Mias£a Lodzi z dnia 23 czerwca
2017 r. w spra\vie ogloszenia olwanego konkursu ofert i pO\>," o~ania Komisji Konkurso\vej

do opiniowania ofen: W olWartym konkursie ofen \V form ie wsparcia realizacji zadania
publicznego polegaj'l.cego na prowadzeniu dzialan Vi zakresie \,vi'l.czania spokcznego,
przeciwdzialania dyskryminacji i stygmatyzacji os6b z r6i:nymi niepdnosprawnosciami oraz
promowania rworczosci osob niepelnosprawnych.

Uczes(nicy posiedzen (l ista obecnosci czlonk6w Komisj i sranowi zalqcwik or I do prolOkolu)

I) Przewodniczqca:

Katarzyna Tr~da-Pisera
RzecZllik Osob ~iepelnosprawnych
Urzqd Miasra Lodzi

2-6) Czlonkowie :

Ewa Sciborska
Przedstawiciel \Vydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych
Urz~du Miasta Lodzi
Artur Sk6rzak
Przedstawiciel Biura ds. Partycypacji Spolecznej
Urz~du Miasla Lodzi,
Barbara Siabicka
Fundacja Promocji i \Vspierania Tworczosci CONVIVO
Zofia Przytyk

Zwiqzek Harcerslwa Po!skiego

Zesp6{ techniczny
obslugujqcy Komisj~:

Sylwia Komomicka i Robert Prencel - pracownicy Wydzialu
Zdrowia i Spraw Spolecznych UML

Przebieg posiedzen i ustalenia

Obrady Komisj i Konkursowej, z\vanej dalej Kom isjq, rozpocz~y si~ w dn iu 26 lipca 2017 r.
Przewodniczyla im Pani Katarzyna Tr~di.l - Pisera - Rzecznik Osob l\iepe-lnosprawnych. Obrady
Komisji odbywaly si~. przez call' ezas ieh trwania. z zachowaniem obecnosci \Vi~kszosci
czlonkow.
Przewodnicza,ca Komisji powita13 zebranych, nast~pnie odczylata tresc ogloszenia
o konkursie oraz przekazah czlonkom Korn isj i n ast~pujqce dokumenty:
• List~ obecnosci (stanowiqcq zal'l.cznik nr 1).
• Zarzqdzen ie 1\ r 6339/V IIII 7 Prezyden ta 1\11 iasta Lodzi z dnia 23 czerwca 20 17 r. \vraz
z regulaminem post~powania Komisj i Konkursowej (slanowiqcyrn zalqcznik nr 2),
• Karty oceny merytorycznej ofen zloZonych \\; ramach konkursu (wypelnione przez cztonkow
komisj i stano\\; iqzah\.cznik nr 3).
Przewodniczqca zapoznala Komisj~ z protokolem otwarcia ofen (stanowiqcym zal'l.cznik
nr 4) oraz poinfonnowala zebranych, ze !'l.cznie na konkurs \'vplyn~o 16 ofen. Zgodnie
z Ogloszeniem 0 kon ku rsie, do ofen, ktore podlegaly jednokrotoemu lIsuni~ciu brako\\'
i niepra\-vidtowosci naletaly te, w kt6rych:
1. brak bylo podpi su jednej Z os6b upravmionych:
2. nie zafltcZOnO v,:ymaganych zal~cznik6w wskazanych \V og1oszeniu konkurso\\;ym lub
zlozono je niekornpletne.
W wyniku analizy formalnej siwierdzono I tak:t ofen~. Oferent usunql braki fonnalne
w terminie wskazanym W og1oszeniu.
Na prosb~ Prze\\;odniclqCej - po odczytan iu przez ni q listy \-vszystkich oferentow
- czlonkowi e Korn isj i podpisal i oswiadczen ia 0 tym. ze nie pozostajq / pozostaj<t w stosun ku
prawnym b'l.dz faktycznym z podmiotami przyst~p uj a.cyrni do otwanego konkursu oren
na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu dzialan na rzecz osob niepdnosprawnych
(zarltcznik nr 5).
W dalszej cz~sc i spotkan ia Prze\vod nicz.qca przedslawi la czlonkom Kom isj i
porzqdek obrad:

nast~puj 'Icy

1.
2.

Prezenlacja poszczegolnych ofert i dyskusja nad nimi:
Dokonanie oceny ofert poprzez ich pun:'-::acj~ oraz podj~cie rozstrzygni~c odnosnie
odrzucenia ofen niekompletnyeh bqdi niespdniajqcych pozostarych wymog6w konkursu.
3. Upowa.Znienie zespolu technicznego obs1ugujqCego Komisj~ do sporza,dzenia 1isty wynikow
a takte przygolo\vania propozycji v,. zakresie przedmiotu dotacji i kwot dotacji dla
poszczeg61nych ofen:
4. Zarwierdzenie list wynik6w konkursu oraz analiza propozycji przeznaczenia kwot dotacj i dla
poszczeg61nych ofen, jak r6wniez podj~cie rozstrzygni~c w (ym zakresie przez Komisji(
Konkurso"""q;
5. Zakonczenie.
Komisja jednom ysl nie przyj~la proponowan y porza,dek.
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przed przys('UJieniem do prezentacJI I analizy poszczegolnych ofen, Przewodniczqca
Komisji zaznaczyla, ii: zgodnie z Og1oszeniem 0 konkursie, kwota dOlacji dla jednej ofeny nie
moze bye wyzsza nil 5 000 zl. a \v przypadku wydania kalendarza 7 000 zt. i jednoczesnie nie
moze przekroczyc 95% wanosci ca~ego zadania. W z\vi'l.zku z tym, oreny, W ktarych wys(~puje
sic: wi~ksze hvoly b~da. traklowane, jako niespelniaj'l.ce tego wymogu konkursu . Przekaz3r3
r6wniei: czJonkom Komisj i inronnacj~ 0 uwagach i pytaniach pomocniczych przy ocenie
merytorycznej ofen)'.

°

Komisja przyst<\j)ila do prezentacji poszczegolnych ofen i dyskusji nad nimi.
W konsekwencji PO\\'Yzszych ustaleri, z po\\·odu bl((dow formalnych odrzucono 3 ofen)':
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PrO\.adzenie dZ131:JJi w 7.:1kreS le w14cz3ma spolecll1~go .
przoxiwdzlatania d:$~f\:minacj l i srygmar)=Jl os6b Z r'02n} mi
mepemOSprllWnOSClaml om promowama l\\orclOsc i osob
niepemosprawnych " tyrn w ; z zegolnoscI
3 orgamzowame Imprez ~i1u raJ nych, w tym 0 charaklera
ime"JaC'o]n\m Trtul z.adania "Nasze peJ43Ze"
Prowarlzenie dZia/an w za\resie "'I ~z.an ia spolecmego.
przeclwdzialania d) skI) min ~cjl I stygmar,43cJi o,ob z roznymJ
niepelnosprawnoSclanll oruz promowania l\\ orczosd os6b
niepe/nosprawnych \\ lym w SZCzeg6lnDSCl.
1: Podnoszenie poziomu S" iadomoScI spoleeznej i 'ozwljanie
\n azh ,'C 'ci na praw3oS<) mepelnospr3\\l1)ch T~ t u l zadania
..Tae\" sam;"
ProwadzenJe dzialan " zakre5le 1V!<\.czania spol(!.CZllego.
przeciwdzialam3 d}slf'o-min:lCji I s!)' grnat~7..aCJI osob z r6m) mi
niepelnosprawnosclarm omz promowanio Iworczo~: i mob
niepffilOspra"l1~'<:h \\ t) m w szc zegolnOSci:
3. organizowanie Imprez kulluralnych. \\ r} m 0 charaklerze
mre!?Tacyjnyrn. T"tul zad ania MSpotkame z Ml kDlajem"

OOrzucona z powodu b!~d6 "
iormaln~ch
(n iewvpt lnion~ punkl m fo rmularza ofeny 0 ,posobie
reprezentacj i oferenta wobec organu admimstracj I pubhcmeJ
- glosowame Z "'YTllkiem JednoglosQi'm za UZIlaJlIem bl~u
Connalnego)
Ofen a

Oferu oorwcona z powod ~ bI~d6"
ionnaln} eh
(\\l1>osk"wana kw"la dO\ac,ii - 29,300 zl. Ie .spelnia
ktyleri um wsk=.ego W ogloszemu 0 :onkursle - S.OCO z! )

Oiena O<irzucona l
powodu b/f;!d6w fonnalnych
(niewype!T1Iony pllnkl lV.1. fonnulana oleny - SlTeszczeme
zadania pubJic2l1ego '>;Taz ze wskazamem rniejsca jego
I eallZaC) i)

NaSll~pnie oceniano zgodnosc
pOlosralych ofen z wymogami szczeg610wymi
do konkursu. 3 t.abe z nast~puj4.cy m j kryleriami:
• mozliwosc realizacji zadania publicznego przez oferenta:
• proponowana jakosc wykonania zadania i kwal ifi kacje osob przy udziale klorych oferenr
b~dzie real izowac zadan ie pu hi iC2ne
• przeds(3\viona kalkulacja kosztow' realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
• \vysokosc planowanego przez oferenta u d zia~u srodk6w finanso'Wych wlasnych lub
srodkow poehodZ'l.cych z innych ,hadel na rea l jzacj~ zadania;
• planowany przez oferenta wklad rzeczowy. osobowy, W Iym swiadczenia wolontariuszy
i praca spoleczna czlonk6w (Komisja przyj~la (w drodze glosowania srosunkiem g~os6w
4: I), ie w przypadku braku uwzgl~dnienia w koszrorysie wyceny '.\'kladu osobowego lub
rzeczowego, za ka.zdy z nich opisany w innym nii: kosztorys punkcie oferty, b~dzie
przyznawany I punkt. Przyjmujqc 10 zalozenie oferent moze mrzymac maksimum
2 punkty za planowanie udzial u osobowego i rzeczowego przy realizacji zadania).
realizacji
zadan
publicznych ,
w
przypadku
organizacji,
ktore
• oeena
\V
lata.:h poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, \V tym rzerelnosci
i tennino\vosci oraz sposobu rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacj~ zadan.
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Na posiedzeniu w dniu 26 lipca br. Komi5ja upowsinila zespol techniczny ObS~Ugllj~Cy
jib do sporz~dzenia , do czasu posiedzen ia w dniu 27 lipca 2017 r., liS( \v)'llik6w dia ofert zloZonyc h
w konkursie. Przewodniczqca zamkn~la na lym posiedzenie Komisji w dniu 26 lipca 20]7 r.
Karty oceny merytorycznej czlonkow Komisji s(ano\viq zal'lcznik 1\ r 3 do prmokotu .
Na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2017 r., Komisja jednoglosnie zaakceplowala listy
wynikow ofen zlozonych \v konkursie (zalqcznik l\r 6). Sposr6d 13 ofert uprawnionych
do otrzymania dotacji , czyJi tych, ktorych srednia punkt6w przekroczyla v.:ymagany min imalny
22 punktow)' prog, jedynie dla 6 wystarczy/o srodk6w z zaznaczeniem, Le na olrzymanie calej
wnioskowanej dotacji mogq liczyc pierwsze 4 z listy. Decyzja, Komisji przedostatnia z oferL dla
kt6rej wystarczylo srodk6w, ofena Polskiego Zwiqzku Niewidomych 10-14, otrzymala dotacj~
pomniejszon'l. 0 500 zl. \V stosunku do wnioskowanej. Ij. 4 .500 zl, natomiast ostatnia z list)'.
oferta Fundacji Dariusza Staehury "Canto Pro Classica" 10-16, Olrzymala dotacj~ \V wysokosci
3.530 z1. , jest to bvota 0 970 zi. mniejsza od \.vnioskowanej.
Komisja rekomenduje Prezydentowi Mias(3 do z3(wierdzenia 6 ofert: przy czym I<\.czna
kwota propono\.vanyeh dotacji wynos; 30.000 zt. (zal'l.cznik nr 6). co stanowi ca/osc kwoty. jaka
loslata prz.eznaczona na zadanie konku[sowe.
Ofeny, ktore Komisja rekomenduje PrezydenlOwi Miasta Lodzi do udzielenia im dotaeji,
sperniajq wymogi okreslone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzia/alnosci p02ytku
publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z pozn. zm .) i W ogioszeniu
z dnia 23 czen·vca 2017 r. 0 ot\vartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania pub!ieznego.
do(ycz~cego dzia4an na rzeez os6b niepefnosprawnych. Rownoczesnie ofeny te uzyskaty
najwyzsZ<\. punktacj~ wedlug kry1eriov.: ustalonych dla konkursu j sa. to oferty najkorzystniejsze
ze zlozonych i podlegajqcych ocenie.
PrzewodnicZ<\.ca Katarzyna Tr~da - Pisera podzi~kowala zebranym za udzial v/ pracach Komisji
oraz zespolowi technicmemu za przygorowanie materia/ow i zakonczyla posiedzenie.
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