
t.6dz, dnia 17.04.2015 

URZAD MIASTAtODZI 

• 

.8. U I. 

PROTOKOL 

z posiedzenia Komisji Konkursowej dzialaj~cej na podstawie Zarz~dzenia 3076 

Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogloszenia otwartego 

konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym 

konkursie ofert w formie pOWlerzema realizacji zadania publicznego 

upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w formie 

regrantingu ogloszonego Zarz~dzeniem 7697VIII20 18 Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia 7 lutego 20 18 roku. 

Na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2018 r. Komisja obradowala w skladzie: 

Bogna Witkowska - Przewodnicz~ca Komisji 

Joanna Papuga-Rakowska - Czlonek Komisji 

Agnieszka Smagur - Czlonek Komisji 

Andrzej Janecki - Czlonek Komisji 

Hubert Koper - Czlonek Komisji 

~ ... f~fJL~~~ : ... -Czlonek Komisji 
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zgodnie z zal~czon~ hst~ obecnosci. 

, 
Na podstawie nazwy oferenta, Czlonkowie Komisji zlozyli oswiadczenia 

o nie pozostawaniu w jakimkolwiek stosunku prawnym ani faktycznym 

z podmiotem przyst~puj~cym do otwartego konkursu ofert. 

Do Biura Promocji i Turystyki UML, na ww. zadanie wplyn~la 1 oferta. 

Komisja zapoznala si~ z ocen~ formaln~ oferty zgloszonej do konkursu na 

realizacj~ ww. zadan, ktora zostala sporz~dzona przez upowaznionych pracownikow 

Biura Promocji i Turystyki Urz~du Miasta Lodzi. 

Czlonkowie Komisji ostatecznie ocenili ofert~ pod wzgl~dem formalnym 

uznali , ze b~dz i e ona podlegala ocenie merytorycznej . 
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n. Komisja rozpatrzyla zlozonet ofert~ tj.: 

1. Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO 

Ww. oferent dziala w formie prawnej wlasciwej dla organizacji pozarzetdowych. 

III. Oceniono zgodnosc oferty z wymaganiami szczeg610wymi do konkursu, a takze 

z nast~pujetcymi kryteriami merytorycznymi: 

• 

1. Mozliwosc realizacji zadania publicznego przez oferenta. - od 0 do 4 pkt; 

2. Proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale 

kt6rych oferent b~dzie realizowac zadanie publiczne. - od 0 do 14 pkt; 

3. Przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym 

w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego. - od 0 do 8 pkt; 

4. Planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia 

wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w. - od 0 do 5 pkt; 

5. Ocena realizacji zadail publicznych, w przypadku organizacji, kt6re w latach 

poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci 

i terminowosci oraz sposobu rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacj~ 

zadail. - od -0 do 5 pkt; 

6. Planowane przez oferenta dzialania promocyjne zwietzane z realizowanym 

zadaniem.- od 1 do 6 pkt; 

7. Planowane dodatkowe dzialania (gry, zabawy, happeningi, spacery itp.) 

majetce na celu zwi~kszenie wiedzy i zainteresowania Lodzian i turyst6w 

nowym szlakiem - od 1 do 8 pkt; 
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Maksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania w konkursie wynos! 

50pkt. Dotacja moze bye przyznana tylko w przypadku uzyskania przez oferty nie 

mniej niz 55% punkt6w mozliwych do uzyskania w konkursie. 

Czlonkowie Komisji oceniali oferty pod wzglydem merytorycznym zgodnie 

z kartq oceny merytorycznej oferty. Kazdy z Czlonk6w Komisji otrzymal wlasnq 

karty oceny merytorycznej. 

Po ocenie oferty przez kazdego z Czlonk6w Komisji, Komisja Konkursowa 

przyznala nastypujqcq liczby punkt6w: 

1. Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO otrzyrnala 318 punkt6w 

I~cznie, tj 45,43 srednio mozliwych do uzyskania .. 

Komisja Konkursowa rekomenduje do powierzenia zadania "upowszechnianie 

turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w formie regrantingu" oferty: 

Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO, kt6ra otrzymala 

.. ?-.i!J.'. ......... punkt6w. 

Podpisy Czlonk6w Kornisj i Konkursowej : v);tItztQb 
Bogna Witkowska - Przewodnicz~ca Komisji ~ ................... ... ............ . 
Joanna Papuga-Rakowska - Czlonek Komisji ..... ~ .......................... .. 
Agnieszka smJP,ur - Czlonek Kornisji ......... ~ ...... $~ ...... . 
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