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(piecz'ltka realizatora konkursu ofert) 

Nazwa konkursu/ogloszony zarz~dzeniem nr: 

Nazwa zadania konkursowego~ 

Realizator konkursu ofert: 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

Zal,!cznik Nr 8 
do Trybu 

L6dz, dnia 1~:.~~.~oA~ 

Konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej ogloszony 
Zarzqdzeniem Prezydenta Miasta Lodzi Nr 741 7IVTIIl 7z dnia II grudnia 2017 roku 

Organizacja zajyc sportowych z udzialem os6b z niepelnosprawnosciq 

Wydzial Sportu Urzydu Miasta Lodzi 

W,'sokosc srodkow przeznaczonych/przyznanych na dotacje 
w konkursie ofert: 

40.500.00 

Liczba ofert zlozonych w ramach konkursu ofert: 4 

Organizacje pozarz~dowe, ktorych oferty zostaty rekomendowane do dofinansowania: 

Lp. 

I. 

2 

3 

14 

I 

rID 
oferty 

6903 

1416 

6075 

1

4888 

Nazwa organizacji pozarzqdo\vej 

Klub Sporto".y Niewidomych Omega 

L6dLki Klub Sportowy Gluchych 

L6dzkie Towarzystwo Rehabilitacyjno-
Sportowe N iepelnosprawnych 

Sportowe Stowarzyszenie 
! Niepeinosprawnych Start 

-----

Tytul projektu srednia punkt6w 

Organizacja zajyc sportowych w kolarstvv'ie. 
strzelaniu i kryglarstwie z udzialem os6b z 41 
niepelnosprawnosci~ 

Organizacja zajyc sportowych w pilce noznej. 
siatk6wce i koszykowce z udzialcm os6b z 35 
niepelnosprawnosci q 

Organizacja zajyc sportowych w koszyk6wce na 
36 

w6zkach z udzialem os6b z niepelnosprawnosciq. 

Organizacja zajt;c sportowych w siatkowce i tenisie 
44 

stolowym z udzialem os6b z niepelnosprawnosciq. 

-- --

Wysokosc 
wn ioskowanej/ 
proponowanej 

dotacji 

Uwagi 

Oferent zobowiqzany jest do zlozenia 
10000 / 8 500 zaktualizowanego kosztorysu i 

harmonogramu realizacji zadania 

Oferent zobowiqzany jest do zlozenia 
22 900 I II 000 zaktualizowanego kosztorysu i 

harmonogramu real izacj i zadania 

Oferent zobowiqzany jest do zlozenia 
22700 / II 000 zaktualizowanego kosztorysu i 

harmonogramu realizacji zadania 

0
00 .~ferent zobowiqzany jest do zlozenia 

12 740 ! 10 000 zaktual izowanego kosztorysu i 
harmonogramu realizacji zadania 

- - - - - - - - - --- ----~ 



Organizacje pozarzlldowe, ktorych oferty zostaly ocenione negatywnie pod wzgl~dem merytorycznym: 

Lp. Nr ofert)' Na7\\a organizacji pozarz~do\\'ej r~ wi projektu 

1. 

2. 

3. 

srednia punkl6w U\\agi 


