
PROTOK6t KONCOWY 

1. Zgodnie z zarzqdzeniem Nr 7242/V1I/17 Prezydenta Miasta lodzi z dnla 17 listopada 2017 r. 

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert i powotania Komisji Konkursowej 
do opiniowania ofert w otwartym konkursle ofert w formie wsparcla i powierzenia realizacji 
zadan publicznych w zakres ie pomocy spotecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacJi zyciowej oraz wyrownywania szans tych rodzin i os6b, organizacje pozarzi\dowe 
oraz podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnla 2003 r. 0 dziatalnoSci 
poiytku publicznego i 0 wolontariacie, na realizacj~ zadan publicznych w konkursie wplyn~to 
tqcznie 17 ofert (wykaz oferent6w stanowi zatqczn ik nr 1). 

2. Na podstawie § 8 ust. 4 "Trybu planowania, ogtaszania, przeprowadzania i rozstrzygania 
otwartych konkurs6w ofert na realizacjEl ze srodk6w budietu miasta lodzi zadan publicznych 
przez organizacje pozarzqdowe oraz podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnla 
24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie, oraz 0 kentroli 
realizowanych zadan i rozliczania przyznanych dotacji", stanowi'lcego zat'lcznlk do zarzqdzenia 
Nr 2231/V1I/15 Prezydenta Mlasta lodzi z dnia 2 listopada 2015 r., p. Iwona Iwanicka, 
p.o. ZastElPcy Dyrektora Wydziatu Zdrowia I Spraw Spotecznych w Departamencie Prezydenta 
Urz~du Miasta lodzi upowaznita p. Alicj~ Groblewskq - inspektora oraz p. Iwon~ Burzyk -
inspektora do dokonania otwarcia kopert z ofertami, ztoionymi do otwartego konkursu ofert 
w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadan publicznych .w zakresie pomocy spotecznej, 
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudne] sytuacji iyciowej oraz wyr6wnywania szans tych 
rodzin i os6b, zgodnie z zarzqdzenlem Nr 7242/V1I/17 Prezydenta Miasta lodzi z dnia 
17 listopada 2017 r. oraz sporzqdzenia wst'lpnej oceny ofert pod wzgl'ldem formalnym 
oraz wypetnienia Kart Analizy Formalnej Oferty (protok6t z otwarcia ofert stanowi zat'lcznik nr 2, 
Karty Analizy Formalnej Ofert stanowi'l zal'lcznik nr 3). 

3. W dnlu 19 grudnia 2017 r. w siedzlbie Wydziatu Zdrowia i 5praw Spotecznych w Departamencie 
Prezydenta Urz~du Mlasta lodzi przy ul. Zachodniej 47 odbyto sill posiedzenie Kemisji 
Konkursowej, powotanej zarzqdzenlem Nr 7242/Vll/n Prezydenta Miasta lodzi z dnia 
17 listopada 2017 r. w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert i powotan ia Kemisji 
Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia i powierzenia 
realizacji zadan publicznych w zakresie pomocy spotecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b, w sktadzie; 
Przewodniczijcy; 

cztonkowie; 

- Iwona Iwanicka 
p.o. zastElpcy dyrektora Wydzlatu Zdrowia i Spraw Spotecznych 
w Departamencie Prezydenta UrZ'ldu Miasta todzi; 

- Elibieta Jaszczak 
zastElPca dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w tedzi; 

- Eliza Zi6tkowska-Lewandowicz 
klerownik Wydziatu Wspieranla Ekonomii Spotecznej w MleJskim 
Osrodku Pomocy spotecznej w lodzi; 

- Dorota Lenk 
kierownik I Wydziatu Pracy Srodowiskowej w Miejskim Osrodku 
Pomocy Spotecznej w todzl; 

- Otta Wi~ckowska-Czekalska 
kierownik II Wydzlatu Pracy SrodowiskoweJ w Miejskim Osrodku 
Pomocy Spotecznej w todzi; 

- Piotr Zygmanowski 
kierownik III Wydziatu Pracy Srodowiskowej w Miejskim Osrodku 
Pomocy Spotecznej w todzi; 

- Juliusz Kurzawa 
gt6wny specjalista w Oddziale ds. Spolecznych i Promocji Zdrowia 
w Wydziale Zdrowia i Spraw Spotecznych w Departamencie 
Prezydenta Urz~du Miasta lodzi; 
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- Justyna Szymanska 
przedstawiciel Blura ds. Rewitalizacji w Departamencie Archltektury 
i Rozwoju Urz~du Miasta todzi; 

- Andrzej Wisniewski 
przedstawiciel Stowarzyszenia Samopomocowego "Abakus" 

(lista obecnosci - zal<lcznik nr 4). 
4. Spos6b opiniowania ofert oraz kryteria i skale ocen ofert okreslil Regulamin pracy Komisji 

Konkursowej, stanowiijey zal'leznik nr 2 do wskazanego wyzej zarzijdzenia Prezydenta Miasta 
todz!. 

5. Przedmiotem posiedzenia byfo oplniowanie ofert ocenionych wyf'leznie pozytywnie 
pod wzgl~dem formalnym, zfozonyeh do otwartego konkursu ofert w formie wspareia 
i powierzenia realizaeji zadan publicznych w zakresie pomoey spofeeznej, w tym pomoey 
rodzinom i osobom w trudnej sytuaejl iyciowej ora, wyr6wnywania szans tych rodzin I os6b. 
Posiedzenie Komis]i Konkursowej rozpocz~fa p. Iwona Iwanicka - Przewodnicz'lca Komisji 
Konkursowej. P. Iwona Iwanieka przedstawlfa przedmiot konkursu oraz dokumenty prawa 
miejscowego, reguluj'lee prac~ Komisj!. 

6. Nast~pnie ezfonkowie Komisji Konkursowej otrzymali zestaw dOkument6w zawieraj'ley: 
oswiadezenie czfonka Komisji Konkursowej 0 nlepozostawaniu czfonka Komisji Konkursowej 
w takim stosunku prawnym lub faktyeznym z oferentami bior'lcymi udziaf w procedurze 
konkursowej, kt6ry moie budzic uzasadnionq wqtpliwosc co do jego bezstronnosci podezas 
ocenlanla ofert (wz6r oswladczenia czfonka Komisjl Konkursowej stanowi zaf'lcznlk 
do Regulaminu praey Komisji Konkursowej), 
kserokopi~ zarz'ldzenia Nr 7242/V11/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 17 listopada 2017 r. 
w sprawie ogfoszenia otwartego konkursu ofert i powofania Komisji Konkursowej 
do opin iowania ofert w otwartym konkursie ofert w formle wsparcia i powierzenia realizaeji 
zadan publicznych w zakresie pomocy spofeeznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 
w trudnej sytuaeji i yclowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b, 
karty oceny merytorycznej oferty. 

7. Po zapoznaniu si~ z tresciij oswiadczerl woll ezfonkowie Komls]i Konkursowej podpisali 
oswiadezenia (zal<lcznik nr 5). 

8. W pierwszej kolejnosci pracownicy upowainieni do dokonania otwareia kopert z ofertami, 
zloionymi do otwartego konkursu ofert oraz sporzijdzenia wst~pnej oeeny ofert pod wzglEldem 
formalnym oraz wypefnienia Kart Analizy Formalnej Oferty, przedstawili wyniki przeprowadzonej 
analizy formalne]. 
Bledy formalne niepodlegajaee uzupefnieniom, posiadafo 5 ofert: 
1) oferta Stowarzyszenia Mlodzieiy i Os6b z Problemami Psyehicznymi, ich Rodzin i Przyjaci61 

"Pomost" nie spelnila wymog6w formalnych okreslonych w otwartym konkursle ofert: 
oferta posiada niewypelnione wszystkie punkty formularza (oferent nie zal'lezyf jednej 
strony formularza oferty od pkt 10 do pkt 12 w ez~sci IV Szczeg6fowy zakres rzeczowy oraz 
kalkulacja przewidywanyeh koszt6w zadania publicznego) - zgodnie z Kart'l Analizy 
Formalnej Oferty, ww. kryteria nie podlegaly uzupefnieniu . Ponadto oferent nie zal<lezyl 
odpisu z KRS, dokument6w potwierdzaj'leyeh doswiadczenie w realizacjl zadan podobnego 
rodzaju oraz oswiadezenia 0 nieposiadaniu zobowiqzarl wobee Miasta todz!. Z uwagi 
na odrzucenie oferty, brakuj'lee zafqeznikl nie podlegaj'l uzupelnieniu; 

2) oferta Fundacji Subvenio nle spelnila wymog6w formalnyeh okreslonyeh w otwartym 
konkursie ofert: oferta nie spelnla kryterium w zakresie wysokosci wkladu wfasnego 
okreslonego w ogloszeniu konkursowym (zgodnie z ogloszeniem konkursowym finansowy 
wklad wlasny powinien wnosic minimum 15%, oferent zadeklarowaf wkfad wlasny 
finansowy na poziomie 11,51%) - zgodnie z Kartij Analizy Formalnej Oferty, kryterium 
nie podlegalo uzupelnieniu; 

3) oferta Fundaeji TOMY nie spefnila wymog6w formalnych okreslonyeh w otwartym 
konkursle ofert: oferta posiada niewypelnione wszystkie punkty formularza, oferta jest 
niezgodna z wymaganiami szezeg6fowymi zawartymi w cz~sci IX ogloszenia (zawiera 
dziafania edukaeyjno-integraeyjne adresowane do rodzln, nie zawiera jednoznaeznego 
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podzialu na poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne), termln realizacji nie miesci si~ 
w przedziale czasowym wskazanym w ogloszeniu (zgodnie z ogloszeniem zadanle win no bye 
realizowane w okresie styczeri-grudzien 2018, oferent okre~1iI termin realizacji na okres 
styczeri 2018-grudzien 2020) - zgodnie z Kartq Analizy Formalnej Oferty, kryterla 
te nie podlegaly uzupelnieniu. Ponadto oferent nie zal'lczyl dokumentu potwierdzaj'lcego 
doswiadczenie w realizacjl zadan publicznych podobnego rodzaju . Z uwagi na odrzucenle 
oferty, brakujqce zalqczniki nie podlegajq uzupelnieniu; 

4) oferta Centrum Sluiby Rodzinle - nie spelnlla wymog6w formalnych okreslonych 
w otwartym konkursie ofert: oferta nie spelnia kryterium w zakresie wysokosci wkladu 
wlasnego okreslonego w ogloszeniu konkursowym (zgodnie z ogloszen lem konkursowym 
flnansowy wklad wlasny powinien wnosic minimum 15%, oferent zadeklarowal wklad 
wlasny finansowy na poziomie 11,7%) - zgodnie z Kart'l Anallzy Formalnej Oferty, kryterium 
nie podlegalo uzupelnieniu; 

5) oferta Fundacji "MAG-MED" nie spelnila wymogow formalnych okre~lonych w otwartym 
konkursie ofert: oferta jest niezgodna z wymaganlaml szczeg610wymi zawartymi w cZEii~cIIX 
ogloszenia (oferent nie okreslil ceny jednostkowej za jednq godzin~ uslug w dni robocze 
i swi'lteczne, ktora winna zosta': szczegolowo skalkulowana w zalqczonej do oferty 
kalkulacjl przewidywanych koszt6w), ponadto z treScI oferty wynlka, ie oferent 
nie pozostaje w gotowosci do swladczenla uslug opiekuriczych od dnla 1 stycznla 2018 r. -
zgodnle z Kart'l Analizy Formalnej Oferty, kryterium nie podlegalo uzupelnieniu . Ponadto 
oferent zal'lczyl niewypelnione oswladczenie 0 nleposladaniu zobowi'lzan wobec Mlasta 
todz!. Z uwagi na odrzucenie oferty, brakuj'lce zalqczniki nie podlegaj'l uzupelnieniu. 

Bledy formalne podlegajace uzupelnieniom. sposrod 17 ofert zloionych do konkursu, posiadaly 
3 oferty zloione przez Towarzystwo Pomocy im . ~w . Brata Alberta Kolo t6dzkie. Oferent 
we wszystkich ofertach nie zal'lczyl kompletnych dokument6w potwlerdzajqcych kwaliflkacje 
I do~wiadczenie kadry, gwarantuj'lcej odpowiedni pozlom uslug, ponadto w jednej ofercie nle 
zalqezyl harmonogram6w i kosztorys6w realizacji na lata 2019 I 2020. Lista dokument6w 
do uzupelnlenia zostala zamleszczona w Bluletynle Informacji Publicznej Urz~du Mlasta todzi 
oraz na Porta lu "t6di Aktywnyeh Obywateli" (zal'lcznik nr 6) . 
Zgodnie z cz~sciq VII Termln I warunki skladania ofert ust. 5 ogloszenia, stanowlqcego zal'lcznlk 
nr 1 do zarzqdzenia Nr 7242/V1I/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 17 listopada 2017 r., 
Towarzystwo Pomocy im . sw. Brata Alberta Kolo l6dzkie zostalo wezwany do uzupelnienia 
brak6w formalnych w termlnle 3 dni od daty opublikowania listy brak6w tj. do dnia 18 grudnla 
2017 r. do godz. 11.00. Oferent uzupelnil wSkazane powyiej braki formalne we wskazanym 
terminie . 
Pozostale oferty spelnily wymogl, okre~lone w Karcie Analizy Formalnej Oferty i podlegaly 
ocenle merytoryeznej. 
Przedstawlona oeena formalna ofert zostala jednoglosnle przyj~ta przez czlonk6w Komisjl 
Konkursowej. Tym samym ezlonkowle Komisji Konkursowej w kolejnym etapie przeszli do oeeny 
merytorycznej wskazanyeh powyiej ofert. 

9. Na reallzacj~ zadania pn. Udzielanle sehrenienla, zapewnienie posilku oraz nlezbf;dnego 
ubrania osobom tego pozbawionym w sehronlskaeh i noclegownlach zloiona zostala 1 oferta 
przez Towarzystwo Pomocy 1m. sw. Brata Alberta Kolo l6dzkle. 
Czlonkowie Kom isj l dokonall oceny ww. oferty wedlug kryterl6w I skali, wskazanyeh 
w Regulaminle pracy Komisji Konkursowej, wpisujqe Indywidualnle w Karty Oceny Merytorycznej 
Ofert oceny cZqstkowe i punktacj~ Iqcznq ofert, bfldqeq sumq wystawionyeh ocen czqstkowyeh . 
Ponadto ezlonkowie Komlsjl w cz~sei "Uwagi dodatkowe" wskazali wysokosc proponowanej 
dotacji. Karty Oeeny Merytorycznej Ofert zostaly podpisane przez ezlonk6w Komisjl (zal'lcznlk 
nr 7) . 

Ofert~ oeenlono w nast~pujqcy spos6b (oeena koncowa - srednla, obliezona z dokladnoSclq 
do drugiego miejsca po przecinku, z ocen Iqeznyeh wystawionyeh przez osoby, kt6re ocenlly 
t~ ofert~) - oferta otrzymala 27,00 pkt na 40 pkt. 
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Opinia Komisli wraz z uzasadnieniem: 
Oferta Towarzystwa Pomocy im . Sw. Brata Alberta Kolo t6dzkie spelnila kryteria zawarte 
w otwartym konkursie ofert, a oferent daje gwarancj~ realizacji zadania . Komisja Konkursowa 
zaproponowala przyznac Towarzystwu srodki finansowe zgodnle z wnioskowanq wysokosciq 
dotacji tj. : w 2018 r. - 1 824 062,00 d. 
W roku 2019 i 2020 przyznanie i wysokosc dotacji b~dq uzaleinione od wysokoSci srodkow 
finansowych zaplanowanych w budiecie Miasta todzi na realizacj~ tego zadania. 

10. Na realizacj~ zadania pn. Realizacja programu oslonowego pn. ,,~wietlica dla os6b 
bezdomnych" zostaly zloione 2 oferty przez: 
1) Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta Kolo todzkie 
2) Carltas Archidiecezji todzkiej 
Czlonkowie Komisji dokonali oceny ww. ofert wedlug kryteriow i skali, wskazanych 
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisujqC Indywidualnie w Karty Oceny Merytorycznej 
oceny cZqstkowe i punktac]~ lqcznq oferty, b~dqeq sumq wystawionych oeen ezqstkowyeh. 
Ponadto czlonkowie Komis]i w ez~sei "Uwagi dodatkowe" wskazali wysokosc proponowanej 
dotac]i. Karty Oeeny Merytoryeznej Oferty zostaly podpisane przez ezlonkow Komisjl (zalqeznik 
nr 8). 
Oferty oceniono w nast~pujqey spos6b (oeena koncowa - srednia, obliezona z dokladnosciq 
do drugiego miejsca po przecinku, z ocen Iqeznyeh wystawionych przez osoby, kt6re ocenily 
t~ ofert~): 

1) oferta Towarzystwa Pomocy im. sw. Brata Alberta Kolo t6dzkie otrzymala 31,22 pkt 
na 40 pkt; 

2) oferta Caritas Archidiecez]1 t6dzkiej otrzymala 22,33 pkt na 40 pkt. 
Zgodnie z us!. 2 czo:sci III. "Warunki przyznawania dotacji" ogloszenia 0 konkursie, w konkursie 
na realizacj~ zadania zostanie wybrana jedna oferta, kt6ra uzyska najwiflkszq liczb~ punkt6w. 

Opinia Komisii wraz z uzasadnieniem 
Z uwagi na fakt, ie oferta Towarzystwa Pomoey im. sw. Brata Alberta Kola todzkie uzyskala 
wyiszq liczb~ punktow, Komisja Konkursowa zaproponowala przyznac oferentowi srodki 
finansowe zgodnie z wnioskowanq wysokosciq dotac]1 - proponowana kwota dotae]i wynosl 
53 900,00 zl. 

11. Na realizacj~ zadania pn. Realizac]a programu oslonowego pn. "Autobus dla bezdomnych 
i potrzebujqcych" zostala zloiona 1 oferta przez: Towarzystwo Pomoey im. sw. Brata AI berta 
Kolo l6dzkie. 
Czlonkowie Komis]i dokonali oeeny ww. oferty wedlug kryterl6w I skali, wskazanyeh 
w Reguiaminie pracy Komis]i Konkursowej, wpisujqe indywidualnie w Karty Oeeny Merytoryezne] 
oeeny cZqstkowe i punktacjo: Iqeznq oferty, bo:dqcq sumq wystawionych ocen czqstkowych. 
Ponadto czlonkowie Komisji w czo:sci "Uwagi dodatkowe" wskazali wysokosc proponowane] 
dotae]i. Karty Oceny Merytoryezne] Oferty zostaly podpisane przez ezlonk6w Komisji (zalqcznik 
nr 9). 

Ofert~ Towarzystwa Pomoey im . sw. Brata Alberta Kolo t6dzkie oceniono w nast~pu]qey spos6b 
30,88 pkt na 40 pkt (oeena koneowa - srednia, obliczona z dokladnoSciq do drugiego miejsca 
po przeeinku, z ocen lqcznych wystawionych przez osoby, ktore oeenily t~ ofertfl). 

Opinia Komlsli wraz z uzasadnleniem 

Komis]a Konkursowa uznaia, ie oferta Towarzystwa Pomoey im. sw. Brata Alberta Kolo t6dzkie 
spelniia kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert, a oferent daje gwarancj~ realizac]i 
zadania . Komisja Konkursowa zaproponowala przyznac oferentowi srodki finansowe zgodnie 
z wnioskowanq wysokosciq dotaeji - proponowana kwota dotacji wynosi 44 000,00 d. 
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12. Na realizacj~ zadania pn. Realizacja programu oslonowego pn.: "Mieszkania wspierane 
dla os6b bezdomnych" zostala ztoiona 1 oferta przez Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata 
Alberta Koto t6dzkie . 
Cztonkowie Komlsji dokonali oceny ww. oferty wedtug kryteri6w i skali, wskazanych 
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisujqC indywidualnie w Karty Oceny Merytorycznej 
oceny cZqstkowe i punktacj~ tqcznq oferty, b~d'lcq sumq wystawionych ocen czqstkowych. 
Ponadto cztonkowie Komisji w cz~sci " Uwagi dodatkowe" wskazali wysoko~t proponowanej 
dotacji . Karty Oceny Merytorycznej Oferty zostaty podpisane przez czlonk6w Komisji (zal'lcznik 
nr 10). 
Ofert~ Towarzystwa Pomocy im. sw. Brata Alberta Koto t6dzkie oceniono w nast~pujqcy spos6b 
27,66 pkt na 40 pkt (ocena koricowa - srednia, obliczona z doktadnoSclq do drugiego miejsca 
po przecinku, z ocen tqcznych wystawionych przez osoby, kt6re ocenity t~ ofert~). 

ODinia Komlsii wraz z uzasadnienlem 
Komisja Konkursowa uznata, i e oferta Towarzystwa Pomocy 1m. sw. Brata Alberta Koto t6dzkie 
spetnita kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert, a oferent daje gwarancj~ realizacji 
zadania . Komisja Konkursowa zaproponowala przyznac oferentowi ~rodki f lnansowe zgodnie 
z wnioskowanq wysokoSciq dotacji - proponowana kwota dotacji wynosi 158447,00 zl. 

13. Na reali zacj~ zadania pn. Prowadzenle osrodka wsparcia dla os6b z zaburzeniami psychicznymi 
w formie klubu samopomocy zostala ztoiona 1 oferta przez Fundacj~ Klub Lokalnej Integracji 
ulonia" . 
Czlonkowie Komisji dokonali oceny ww. oferty wedlug kryteri6w i skall, wskazanych 
w Regulamlnle pracy Komisji Konkursowej, wpisuj'lc indywidualnle w Karty Oceny Merytorycznej 
oceny cZqstkowe i punktacj~ tqcznq oferty, b~dqcq sumq wystawlonych ocen czqstkowych. 
Ponadto cztonkowie Komisji w cz~sci " Uwagi dodatkowe" wskazali wysoko~t proponowanej 
dotacji. Karty Oceny Merytorycznej Oferty zostaty podplsane przez cztonk6w Komisjl (zal'lcznik 
nr 11). 

Ofert~ Fundacji Klub Lokalnej Integracji " Lonia" ocen lono w nast~pujqcy spos6b 27,88 pkt 
na 35 pkt (ocena korlcowa - srednia, obliczona z doktadnosciq do druglego miejsca po przecinku, 
z ocen tqcznych wystawionych przez osoby, kt6re ocenily t~ ofert~) . 

ODinia Komisii wraz z uzasadnieniem 
Komisja Konkursowa uznata, i e oferta Fundacji Klub Lokalnej Integracji "Lonia" spelnila kryteria 
zawarte w otwartym konkursie ofert, a oferent daje gwarancj~ realizacji zadania . Komisja 
Konkursowa zaproponowala przyznac oferentowi srodki finansowe zgodn ie z wnioskowanq 
wysokoSciq dotacji - proponowana kwota dotacji wynosi 144 636,00 zl. 

14. Na realizacj~ zadania pn. Prowadzenle jednostek specjallstycznego poradnictwa, 
funkcjonujqcych w obszarze rewitalizacjl zostato ztoionych 5 ofert, sposrod kt6rych tylko 2 
podlegaty ocenie merytorycznej tj.: 
1) Fundacja Wsparcia Psychospotecznego 
2) Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Mtodzleiy 
Cztonkowie Komisj l dokonali oceny ww. ofert wedtug kryteri6w i skali, wska zanych 
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisujqc indywidualnie w Karty Oceny Merytorycznej 
oceny cZqstkowe i punktacj~ tilcznq oferty, b~dqc'l sum'! wystawionych ocen cz'!stkowych . 
Ponadto cztonkowie Komisji w cz~sci " Uwagi dodatkowe" wskazali wysokosc proponowanej 
dotacji. Karty Oceny Merytorycznej Oferty zostaty podpisane przez czlonk6w Komisji (zalqcznlk 
nr 12). 

Oferty oceniono w nast~pujqcy spos6b (ocena koricowa - srednia, obliczona z doktadnosciq 
do drugiego miejsca po przecinku, z ocen tqcznych wystawlonych przez osoby, kt6re ocenity 
t~ ofert~) : 

1) oferta Fundacji Wsparcia Psychospolecznego otrzymata 31,11 pkt na 40 pkt; 
2) oferta Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Mtodziezy otrzymata 29,22 pkt na 40 pkt. 
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Zgodnie lUSt. 2 CZf;sci III. "Warunkl przyznawania dotacjl" ogtoszenia 0 konkursie, w konkursie 
na realizacj~ zadania moze zosta': wybrane wif;cej niz jedna oferta . 

Oplnl. Komisji wr.l 1 ulasadnieniem 
Komisja Konkursowa uznata, ze ww. oferty spetnity kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert, 
a oferenci daj~ gwarancjfl realizacjl zadania . Z uwagi na fakt, ze Fundacja Wspareia 
Psychospotecznego uzyskata wi~kszq Ilczbf; pkt w zwiqzku z szerszym zakresem zadania Komisja 
Konkursowa zaproponowata przyznac oferentom srodki finansowe zgodnie z nastflpujqcym 
podziatem: 

dla Fundaeji Wsparcia Psychospotecznego - 76292,00 zl (zgodnie z wnioskowanq kwotq 
dotacji), 
dla Stowarzyszenia Wspieranla Rozwoju Dzieei i Mtodziezy - 23 476,00 zl. 

tqczna proponowana kwota dotacji wynosi na realizacjfl zadania wynosi 99 768,00 zt. 

15. Na realizacjfl zadania pn. Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, 
funkcjonuj'lcych poza obszarem rewitalizacjl zostaty ztozone 2 oferty, sposrod ktorych tylko 1 
podlegala ocenie merytorycznej tj.: ztozona przez Fundacj~ Wsparcia Psychospotecznego. 
Cztonkowie Komisji dokonali oceny ww. oferty wedlug kryteriow i skali, wskazanych 
w Regulaminie pracy Komlsjl Konkursowej, wpisujqc indywidualnie w Karty Oceny Merytorycznej 
oceny cZqstkowe i punktacjfl Iqcznq oferty, bfldqcq sumq wystawionych ocen czqstkowych. 
Ponadto cztonkowie Komlsji w CZflsci " uwagl dodatkowe" wskazali wysokos.: propo~owanej 
dotacji. Karty Oceny Merytorycznej Oferty zostaty podpisane przez czlonk6w Komisji (zalilcznik 
nr 13). 
Ofertfl Fundacji Wsparcia Psychospolecznego ocenlono w nastflpujqCY spos6b 34,00 pkt 
na 40 pkt (ocena korlcowa - srednia, obliczona z doktadnoSci<\ do drugiego miejsca po przecinku, 
z ocen tqcznych wystawionych przez osoby, kt6re ocenity tfl ofertfl) . 

Oplnla Komisji wraz z uzasadnieniem 
Komisja Konkursowa uznala, ze oferta Fundacji Wsparcia Psychospolecznego spelnita kryteria 
zawarte w otwartym konkursie ofert, a oferent daje gwarancjfl realizacji zadania. Komisja 
Konkursowa zaproponowala przyznac oferentowi srodki finansowe zgodnie z wnioskowanq 
wysokosciq dotacjl- proponowana kwota dotacji wynosi 40 302,00 zt. 

16. W dniu 20 grudnia 2017 r. w siedzibie Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych w Departamencie 
Prezydenta Urzfldu Miasta todzi przy ul. Zachodniej 47 odbyto sifl drugie posiedzenie Komisji 
Konkursowej, powolanej zarzqdzeniem Nr 7242/V1I/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 
17 listopada 2017 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia i powierzenia 
realizacji zadan publicznych w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i osob, w skladzie: 
Przewodniczijcy: - Iwona IwanJcka 

p.O. zastflpcy dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw Spotecznych 
w Departamencie Prezydenta Urzfldu Miasta todzi; 

Cztonkowie: - Elzbieta Jaszczak 
zast~pca dyrektora Mlejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w todzi; 

- Eliza Zi6lkowska-Lewandowicz 
kierownik Wydziatu Wsplerania Ekonomii Spotecznej w Miejsklm 
Osrodku Pomocy Spolecznej w todzi; 

- Dorota Lenk 
kierownik I Wydzialu Pracy Srodowiskowej w Miejskim Osrodku 
Pomocy Spolecznej w todzi; 

- Otta Wiflckowska-Czekalska 
kierownik II Wydziatu Pracy Srodowiskowej w Miejskim Osrodku 
Pomocy Spolecznej w todzi; 
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- Piotr Zygmanowski 
kierownik III Wydzialu Pracy ~rodowiskowej w Miejskim O~rodku 
Pomocy Spolecznej w lodzi; 

- Juliusz Kurzawa 
gl6wny specjalista w Oddziale ds. Spolecznych i Promocji Zdrowia 
w Wydzia/e Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie 
Prezydenta Urz~du Miasta todzi; 

(lista obecnosci - lal'lCznik nr 14). 

17. Na realizacj~ zadania pn. Organilowan/e / ~wiadczenie uslug op/ekurlczych w mleJscu 
zam/eszkania zostafy lIoione 2 oferty, z kt6rych ty/ko oferta wsp61na zloiona przez l6dzkl 
Oddzial Okr~gowy Po/skiego Czerwonego Krzyza, Polski Komitet Pomocy Spolecznej Zarz'ld 
Okr~gowy w todzi, Fundacj~ Pomocy Niepelnosprawnym "Okai Serce" oraz Zb6r Ko~ciola 

Chrzescijan Baptyst6w spelnlta wymogi formalne zawarte w ogloszeniu . 
Czlonkowie Komisji dokonali oceny ww. oferty wedlug kryteri6w i skali, wskazanych 
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisujqc indywidualnie w Karty Oceny Merytorycznej 
oceny cZqstkowe I punktacj~ Iqeznq oferty, b~dqcq sumq wystawionych ocen czqstkowych. 
Ponadto czlonkowie Komlsjl w cz~sci "Uwagi dodatkowe" wskazali wysokosc proponowanej 
dotacji. Karty Oceny Merytorycznej Oferty zostaly podpisane przez czlonk6w Komisji (zal~cznlk 
nr 15). 
Ofert~ wsp6/nq l6dzkiego Oddzialu Okr~gowego Polskiego Czerwonego Krzyza, Polskiego 
Komitetu Pomocy SpoleczneJ Zarzqd Okr~gowy w lodzi, Fundaeji Pomoey Niepelnosprawnym 
"Okai Serce" Oraz Zboru Kosciola ChrzesciJan Baptyst6w oeeniono w nast~pujqcy spos6b 23,71 
pkt na 40 pkt (ocena koncowa - srednia, obliczona z dokladnosciq do drugiego mlejsca po 
przecinku, z ocen Iqcznych wystawionych przez osoby, kt6re ocenlty t~ ofert~). 

Op/n/a Komisjl wrall ulasadn/enlem 
Oferta wsp6/na l6dzkiego Oddzialu Okr~gowego Po/skiego Czerwonego Krzyia, Po/skiego 
Komitetu Pomocy Spolecznej Zarzqd Okr~gowy w lodzi, Fundacji Pomocy Niepelnosprawnym 
"Okaz Serce" oraz Zboru KoStlola Chrzescijan Baptyst6w spelnila kryteria zawarte 
w otwartym konkursie ofert, a oferenci dajq gwarancj~ realizacji zadania. Komlsja Konkursowa 
zaproponowala przyznac oferentowl srodki flnansowe w wysokosci 13345 440,00 zl, 
uwzgl~dnlajqc stawki w okresie styczerl-marzec 2018 r. za 1 godzin~ uslug w dni robocze 
w wysokosci 18,60 zl, w soboty, nledzle/e I swi~ta 22,00 zl, w pozostalym okresie tj. od m-ca 
kwietnia 2018 r. kwota za 1 godzin~ uslug w dnl roboeze w wysoko~cI 20,00 zl, w soboty, 
niedziele i swl'lta 22,00 zl. 
P/anowana kwota dotacji w 2018 r. wynosi na realizacj'l zadania wynosi 13 345 445,00 II. 
W roku 2019 i 2020 przyznanie I wysokosc dotacji b~dq uzaleinione od wysokosci srodk6w 
finansowych za planowanych w budiecle Miasta lodzi na realizacj~ tego zadanla. 

18. Na reallzacj~ zadania pn. Organizowanle I swladczenle specjalistycznych uslug oplekurlczych 
w miejscu zamieszkania, z wylqczen/em specjalistycznych uslug oplekuliczych dla as6b 
z zaburzeniami psychicznyml zostafy zloione 2 oferty przez: 
1) Towarzystwo Przyjaci61 Niepelnosprawnych; 
2) Konwent Bonifratr6w w lodzi Staeja Opieki Srodowiskowej Konwentu Bonlfratrow w lodzi. 
Czlonkowie Komisji dokonall oceny ww. ofert wedlug kryteri6w i skali, wskazanych 
w Regu/amlnie praey Komisjl Konkursowej, wpisujqc indywldualnie w Karty Oeeny Merytorycznej 
oceny cZqstkowe i punktacj~ Iqeznq oferty, b~dqcq sumq wystawionyeh ocen ezqstkowych. 
Ponadto czlonkowle Komisjl w cz~sci " Uwagi dodatkowe" wskazali wysokosc proponowanej 
dotaeji. Karty Oeeny Merytorycznej Oferty zostafy podpisane przez czlonkow Komisji (zal~cln/k 
nr16). 
Oferty oeeniono w nast~pujqcy spos6b (oeena koncowa - srednia, obliczona z dokladn oSciq 
do drugiego miejsea po przecinku, z ocen Iqcznych wystawionych przez osoby, kt6re ocenify 
t~ ofert'l): 
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1) olerta Towarzystwa PrzyJaci61 Niepelnosprawnych otrzymala 27,71 pkt na 40 pkt; 
2) oferta Konwentu Bonifratr6w w todzi - Stacja Opieki ~rodowiskowej Konwentu Bonifratr6w 

w lodzi otrzymala 24,71 pkt na 40 pkt. 
Zgodnie z ust. 2 cZ~Sci III. "Warunki przyznawania dotacjl" ogloszenia 0 konkursie, w konkursie 
na realizacj~ zadania moie zostac wybrane wi~cej nii jedna oferta. 
Opinia Komisll wraz z uzasadnieniem 
Komisja Konkursowa uznala, ie ww. oferty spelnlly kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert, 
a oferenci dajq gwarancj~ realizacji zadania. Komis]a Konkursowa zaproponowala przyznac 
oferentom srodki finansowe zgodnle z nast~pujqcym podzialem: 

dla Towarzystwa Przy]aci61 Niepelnosprawnych - 95 000,00 zl, uwzgl~dnia]qc stawki za 1 
godzinE: uslug w dni robocze w wysokosci 20,00 zl, w soboty, niedziele i swi~ta 32,00 zl. 
dla Konwentu Bonifratrow w todzi Stacja Opleki ~rodowiskowej Konwentu Bonifratr6w 
w todzi - 123 845,00 zl. uwzgl~dniajqc stawki za 1 godzin~ uslug w dni robocze w wysokosci 
20,00 zl, w soboty, niedziele I swi~ta 32,00 zl. 

Planowana kwota dotac]i w 2018 r. wynosi na realizacjE: zadania wynosl 250 000,00 zl. 
Pozostala kwota dotacji nierozdysponowana w ramach zadania wynosi 31155,00 zl. 
W roku 2019 i 2020 przyznanie i wysokosc dotac]i b~dq uzaleinione od wysokoSci srodk6w 
finansowych zaplanowanych w budzecie Miasta todzi na realizac]~ tego zadania . 

19. Zestawienie zbiorcze stanowi zalqcznlk nr 17. 
20. Na tym posiedzenie Komis]i Konkursowej zostalo zakorlczone. 

Protok61 podpisali: 

Przewodniczaca - Iwona Iwanlcka-

Czlonkowie: 

Elibieta Jaszczak - ~ 10V1 -

Eliza Zi6Ikowska'L~cz-
Dorota Lenk-

Otta WiE:CkOwska.czekal~ka - <o\-l...Q.. lS\oeJ.....o,,~. 

Piotr Zygmanowski - ~ -O-+v e2l;~I\J\..O'Dt~ 
Juliusz Kurzawa -!~' (C ~ 
Justyna Szymarisk - 6"V.,n'\,~k . 

(j . . / 
/ /' / /1. / /1 (, .J c"; 

Andrzej WiSniewski - c4'"Jt.t./ V1 > 

C~ 

t6di, dnia 20 grudnia 2017 r. 
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