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Protok6t
z posiedzenia Komisji Konkursowej powotanej ZarzCldzeniem Nr 6624!VII!17 Prezydenta Miasta todzi
z dnia 31lipca 2017 r. w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert i powotania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania
publicznego: przeciwdzialanie uzaleinieniom i patologiom spolecznym, dotyczClcego przeciwdzialania
przemocy w rodzinie w zakresie Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2017.

Posiedzenie zamkni~te Komisji Konkursowej odbyto si~ w dniu 29 sierpnia 2017 r. w siedzibie Wydziatu
Zdrowia i Spraw Spotecznych w Departamencie Prezydenta Urz~du Miasta lodzi.
Posiedzenie prowadzita Pani Iwona Iwanicka, p.o. Zast~pcy Dyrektora Wydziatu Zdrowia
Spotecznych w Departamencie Prezydenta

Urz~du

Spraw

Miasta lodzi - Przewodniczqca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli, jako cztonkowie Komisji:
•

Iwona Burzyk

- przedstawiciel Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych UMl,

•

Alicja Groblewska

- przedstawiciel Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych UMl,

•

Andrzej Wisniewski

- przedstawiciel organizacji pozarzqdowej,

Zaproszony do prac w Komisji Konkursowej przedstawiciel organizacji pozarzqdowych lub podmiot6w
wymienionych wart . 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
publicznego i

0

0

dziatalnosci poiytku

wolontariacie - Pan Wojciech Ulatowski poinformowat telefonicznie

0

swojej

nieobecnosci na posiedzeniu Komisji Konkursowej.
Obecni

na

posiedzeniu

cztonkowie

Komisji

Konkursowej

ztoiyli

podpisy

pod

oswiadczeniem

o niepozostawaniu w jakimkolwiek stosunku prawnym lub faktycznym z oferentem biorqcym udziat
w procedurze konkursowej, kt6ry m6gtby budzic uzasadnionq wqtpliwosc co do ich bezstronnosci
podczas oceniania ofert, stanowiqcym zatqcznik nr 1 do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej .
Celem posiedzenia by to dokonanie oceny oferty, kt6ra wptyn~ta w odpowiedzi na otwarty konkurs
ogtoszony Zarzqdzeniem Nr 6624/V1I/17.
Prowadzqca posiedzenie Komisji przedstawita zebranym Zarzqdzenie Nr 6624/V1I/17 Prezydenta Miasta
lodzi z dnia 31 lipca 2017 r., a cztonkowie Komisji Konkursowej ztoiyli podpisy na liscie obecnosci
stanowiqcej zatqcznik nr 1 do niniejszego protokotu.
W odpowiedzi na ogtoszenie konkursowe wplyn~ta 1 oferta organizacji pozarzqdowej - Ligi Kobiet
Polskich . Oferta zostata ztoiona w formie papierowej - w terminie sktadania ofert.
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Cztonkowie Komisji zapoznali siE: z protokotem z otwarcia koperty z ofertCl i kartCl analizy formalnej
oferty. Ztoiona oferta spetniata wymogi formalne i zostata dopuszczona do dalszej procedury.
NastE:pnie cztonkowie Komisji Konkursowej otrzymali Karty Oceny Merytorycznej oferty i kartE: informacji
oraz pytan pomocniczych przy ocenie oferty (wg wzoru stanowiClcego zatClcznik Nr 6 do Trybu)
i przystClpili do om6wienia, analizy merytorycznej i punktowej oceny oferty.
Komisja ocenita pozytywnie ofertE: pod wzglE:dem merytorycznym. NastE:pnie obliczono ocenE: koncowCl
dla ztoionej oferty (jako sredniCl z ocen poszczeg61nych cztonk6w Komisji).
Ztoiona przez LigE: Kobiet Polskich - t6dzki Oddziat Wojew6dzki oferta 0 ID:1P/O/2017 otrzymata 35,S
punkt6w.
Uzyskana liczba punkt6w stanowi 88,7 % maksymalnej liczby punkt6w, co zgodnie z Regulaminem,
uprawnia do dofinansowania oferenta. W zwiClZku z tym proponujE: siE: dofinansowanie oferty na
poziomie 100% kwoty wnioskowanej

Protok6t sporzqdzony zostat w jednym egzemplarzu.
Protok6t zawiera 2 ponumerowane strony.
ZatClczniki:
1)

lista obecnosci z posiedzenia Komisji konkursowej,

2)

oswiadczenia cztonk6w Komisji,

3)

upowainienia pracownik6w do otwarcia kopert z ofertami i sporzCldzenia wstE:pnej oceny formalnej,

4)

protok6t z otwarcia kopert z ofertami,

5)

karty oceny merytorycznej oferty,

6)

zestawienie zbiorcze.

Podpisy czfonk6w Komisji:

Przewodniczqca:

Iwona Iwanicka

Cztonkowie:

Iwona Burzyk
Alicja Groblewska
Andrzej Wisniewski

t6dz, 29 sierpnia 2017 roku
Protok6t sporzCldzita: Alicja Groblewska
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