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z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 8 lutego 2018 r., powolanej zarzlldzeniem 
Nr 7593NII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogloszenia 
otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym 
konkursie ofert formie powierzenia realizacji zadania pnblicznego, na zasadach regrantingu, 
w zakresie przeprowadzenia dzialml zrnierzajllcych do przeksztalcenia Lodzi w centrum 
wydm·zen naukowych 0 znaczeniu mi«dzynarodowym, zach«cajllcych do studiowania 
w Lodzi i propagujllcych osi::Jcgni«cia naukowe Lodzi. 

Czlonkowie obecni na posiedzenin Komisji: 

I) PrzewodniczllCY: 

2-5) Czlonkowie: 

- Monika Karolczak 
Zast«pca Dyrektora Biura Obslugi 
Inwestora i W sp6lpracy z Zagranicll 
w Departamencie Prezydenta Urz«du 
Miasta Lodzi 

- Magdalena Jazdzynska 
Przedstawiciel Biura Obslugi Inwestora 
i Wsp61pracy z Zagranicll 
w Depaliamencie 
Prezydenta Urz«du Miasta Lodzi 

- Agnieszka Chudzik 
Przedstawiciel Biura Obslugi Inwestora 
i W sp6lpracy z Zagranicll 
w Departamencie 
Prezydenta Urz«du Miasta Lodzi 

- Luiza Szaler 
Przedstawiciel Oddzialu ds. Wsp6lpracy 
z Organizacj=i Pozarzlldowymi Biura 
ds. Partycypacji Spolecznej 
w Departamencie Partycypacji Spolecznej 
i Kultury Urz«du Miasta Lodzi 

- Barbara Siabicka 
Fundacja Promocji i Wspierania 
Tw6rczosci CONVIVO 

Posiedzenie Kornisji Konkursowej odbylo si« w dniu 8 lutego 2018 r. w siedzibie Biura 
Obslugi Inwestora i Wsp6lpracy z Zagranic'l. w Departamencie Prezydenta Urz«du Miasta 
Lodzi (ul. Piotrkowska 104 a). Posiedzeniu Komisji Konkursowej przewodniczyla p. Monika 
Karolczak - Z-ca Dyrektora Biura Obslugi Inwestora i W sp6lpracy z Zagranicll 
w Departamencie Prezydenta Urz«du Miasta Lodzi. Lista obecnosci czlonk6w Komisji 
Konkursowej stanowi zahtcznik nr I do niniejszego protokolu. Czlonkowie Kornisji wypelnili 
oswiadczenia 0 pozostawaniu/niepozostawaniu w jakimkolwiek stosunku prawnym 
ani faktycznym z podrniotami przyst'<Puj ",cyrni do otwartego konkursu ofert (za1llcznik nr 2 
do protokolu) . 

Po powitaniu, Przewodniczllca Kornisji Konkursowej p. Monika Karolczak przedstawila 
osoby powolane do skladu Kornisji oraz podstaw« prawn", konkursu wraz z kryteriarni. 



Przewodniczllca Komisji Konkursowej poinformowala czlonk6w Komisji, iz do zakonczenia 
okresu przyjmowania ofert, tj. do dnia 2 lutego 2018 r. (do godz. 16.00), do konkursu 
wplyn~lajedna oferta, w fonnie papierowej, w zaklejonej i w1asciwie oznakowanej kopercie. 
W ramach konkursu oferta zosta!a zlozona przez: 

1. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS" 
Tytu1 zadania: Zadanie publiczne, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania 
dotyczllcego przeprowadzenia dzia!an zmierzajllcych do przeksztalcenia Lodzi w centrum 
wydarzen naukowych 0 znaczeniu mi~dzynarodowym, zach~cajllcych do studiowania 
w Lodzi i propaguj llcych osi:tgni~cia naukowe Lodzi. 

Tytu! projektu: L6dz Naukowa, L6dZ Al<ademicka 2018 

Wnioskowana dotacja: 304 000,00 zl 
Udzial koszt6w realizacji zadania w calkowitym koszcie zadania- 19,5% 

Nast~nie podsumowano wyniki analizy formalnej , kt6rej dokonano w dniu 5 lutego 2018 r. 
Wypelniona Karta Analizy Formalnej stanowi za1llCznik do protokoru nr 3. 

Nast~nie na wniosek Przewodnicz'Jecej przystllPiono do prezentacji oferty poprzez 
przedstawienie opisu zadania, jego cel6w, harmonogramu planowanych dzia!afl, informacji 
o kwalifikacjach os6b, kt6re b~dll zatrudnione przy realizacji zadania oraz kosztorysu. 
Po zakonczeniu prezentacji oferty czlonkowie Komisji Konkursowej przystllPili do 
punktowania oferty na Kartach Oceny Merytorycznej. 
Po zebraniu Kart podliczono punktacj~. Oceny z Kart Oceny Merytorycznej od cz!onk6w 
Komisji stanowill zalllcznik nr 4 do niniejszego protokoru. 
Oferta nr I - Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS" uzyskala lllcznll 
sum~ 174 punkt6w (srednia 34,8 pkt) zyskujac tym samym rekomendacje do dofinansowania 
Zestawienie zbiorcze stanowi za1llcznik nr 5 do protoko1u. 
Przewodniczllca Komisji Monika Karolczak podzi~kowala uczestnikom za prac~ w Komisji 
Konkursowej. Na tym posiedzenie zakonczono. 

Podpisy czlonkow Komisji Konknrsowej: 

- Monika Karolczak ..... .K: .. ~~.: .... .. ... .... .... .... ......... ... . 
- Magdalena JazdZyt'tska ... ~ ............ .... .... .... ....... ........ .. 

....... ; ... p. .. ~.~ .................................. . 
..... ~: 1,Ie-........ 0~oJ&c ..... ...... ..... .. . 

- Agnieszka Chudzik 

- Luiza Szaler 

- Barbara Slabicka 4'J "2!\~' ~ ····· r ;· ·············· ·········· · ·· · · · · · · · · · ·· ·· · ····· .. . . . ... . . 

Data Sporzlldzenia protoko!u: 08.02.2018 r. 

Protok61 SPorzlldzila: 

Magdalena JaZdzyt'tska - inspektor w Oddziale Przedsi~biorczosci i Wsp6lpracy z Uczelniami 
Urz~du Miasta Lodzi r, ,'l 
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