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(pieczqtka realizatora konkursu ofert) 

Nazwa konkursu/ogtoszony zarzi}dzeniem nr: 

Nazwa zadania konkursowego: 

Realizator konkursu ofert: 

Wysokosc srodk6w 
przeznaczonych/przyznanych na dotacje w 
konkursie ofert: 

Liczba ofert ztozonych w ramach konkursu ofert: 

t6dz, dnia 28 grudnia 2017 r. 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

zarzqdzenie Nr 7243/V11/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 17 listopada 2017 r, w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert 
i powotania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadan publicznych 

w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zast~pczej 

1. Prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie opiekunczej, funkcjonuji}cych w obszarze rewitalizacji; 
2. Prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie opiekunczej, funkcjonuji}cych poza obszarem rewitalizacji; 
3. Prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie pracy podw6rkowej realizowanej przez wychowawc~; 
4. Prowadzenie plac6wek opiekunczo-wychowawczych typu rodzinnego; 
5. Organizowanie program6w wspierajqcych z zakresu podnoszenia umiej~tnosci opiekunczo-wychowawczych dla rodzic6w dzieci 

czasowo umieszczonych w pieczy zast~pczej oraz rodzic6w przeiywajqcych trudnosci opiekunczo-wychowawcze. 

Wydziat Zdrowia i Spraw spotecznych w Departamencie Prezydenta Urz~du Miasta todzi 

tqczna kwota na realizacj~ zadan publicznych w 2018 r. wynosi: 916 075,00 zt, w tym: 
1. Prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie opiekunczej, funkcjonujqcych w obszarze rewitalizacji - 133 226,00 zt; 
2. Prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie opiekunczej, funkcjonujqcych poza obszarem rewitalizacji - 266 774,00 zt; 
3. Prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie pracy podw6rkowej realizowanej przez wychowawc~ - 31 000,00 zt; 
4. Prowadzenie plac6wek opiekunczo-wychowawczych typu rodzinnego - 480 000,00 zt; 
5. Organizowanie program6w wspierajqcych z zakresu podnoszenia umiej~tnosci opiekuncZQ-wychowawczych dla rodzic6w dzieci 

czasowo umieszczonych w pieczy zast~pczej oraz rodzic6w przeiywajqcych trudnosci opiekuncZQ-wychowawcze - 5 075,00 zt. 

200fert 
--- ---- - -- - - -- -

Organizacje pozarzCldowe, kt6rych oferty zostafy rekomendowane do dofinansowania: 
-

Lp. 
Nr 10 Nazwa organizacji 

Tytut projektu 
Srednia Wysokosc wnioskowanej/ 

oferty pozarzCldowej punkt6w proponowanej dotacji 
Uwagi 

Prowadzenie plac6wek wsparcia 

RPW/ Oratorium im. sw. Dominika 
dziennego w formie opiekunczej, 

1. 580018/ Savio, 90-046 t6dz, 
funkcjonujqcych wobszarze 31,17 pkt 77 732,00 zV 

brak 
2017 ul. Wodna 36 

rewitalizacji - Swietlica Srodowiskowa na 40 pkt 73420,00 zt 
"Iskierka Przyjazni Dominika", 
ul. Wodna 36 
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Prowadzenie plac6wek wsparcia 

RPW/ 
Towarzystwo Przyjaci6t Dzieci dziennego w formie opiekunczeL 
t6dzki Oddziat Regionalny, funkcjonujqcych wobszarze 28,33 pkt 24209,00 ztJ 2 580920/ 
90-252 t6dz, rewitalizacji - Swietlica Opiekunczo- na 40 pkt 22898,00 zt brak 

2017 
ul. Jaracza 42 Wychowawcza, ul. Bojownik6w Getta 

Warszawskiego 3 

Towarzystwo Przyjaci6t Dzieci Prowadzenie plac6wek wsparcia 
RPW/ 

t6dzki Oddziat Regionalny, dziennego w formie opiekunczej, 
26,17 pkt 39049,00 ztj 3 58093:¥ funkcjonujqcych w obszarze brak 

2017 
90-252 t6dz, 

rewitalizacji - Srodowiskowe Ognisko na 40 pkt 36908,00 zt 
ul. Jaracza 42 

Wychowawcze, ul. Jaracza 42 

Towarzystwo Przyjaci6t Dzieci Prowadzenie plac6wek wsparcia 
RPW/ 

Oddziat Dzielnicowy t6dz- dziennego w formie opiekunczej, 
28,83 pkt 64 128,00 ztj 4 578960/ funkcjonujqcych poza obszarem brak 

2017 
Polesie, 90-536 t6dz, 

rewitalizacji - Swietlica Srodowiskowa na 40 pkt 48096,00 zt 
ul. Gdanska 150 

ul. Lorentza 1 

Towarzystwo Przyjaci6t Dzieci Prowadzenie plac6wek wsparcia 
RPW! 

Oddziat Dzielnicowy t6dz- dziennego w formie opiekunczej, 
28,67 pkt 51428,00 ztj 5 578972/ funkcjonujqcych poza obszarem brak 

2017 
Polesie, 90-536 t6dz, 

rewitalizacji - Swietlica Srodowiskowa 
na 40 pkt 38571,00 zt 

ul. Gdanska 150 
ul. Napoleonska 7/17 

Towarzystwo Przyjaci6t Dzieci Prowadzenie plac6wek wsparcia 
RPW/ Zarzqd Oddziatu dziennego w formie opiekunczej, 

28,17 pkt 40300,00 ztj 6 577505/ Dzielnicowego t6dz-G6rna, funkcjonujqcych poza obszarem brak 
2017 93-224 t6dz, rewitalizacji - Ognisko Wychowawcze na 40 pkt 30225,00 zt 

ul. Podhalanska 2a ul. Gtadka 39/41 

Towarzystwo Przyjaci6t Dzieci Prowadzenie plac6wek wsparcia 
RPW/ dziennego w formie opiekunczej, 

7 58092:¥ 
Oddziat Dzielnicowy t6dz-

funkcjonujqcych poza obszarem 28,17 pkt 25 828,00 ztj 
brak 

2017 
Widzew, 92-512 t6dz, 

rewitalizacji - Srodowiskowe Ognisko na 40 pkt 19371,00 zt 
u I. Lermontowa 7 

Wychowawcze ul. Giewont 28 

Towarzystwo Przyjaci6t Dzieci 
Prowadzenie plac6wek wsparcia 

RPW/ 
Oddziat Dzielnicowy t6di- dziennego w formie opiekunczej, 

28,00 pkt 51428,00 ztj 8 578967 funkcjonujqcych poza obszarem brak 
/2017 

Polesie, 90-536 t6dz, 
rewitalizacji - Swietlica Srodowiskowa 

na 40 pkt 38571,00 zt 
ul. Gdanska 150 

ul. Hufcowa 20 
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Towarzystwo Przyjaci6t Dzieci Prowadzenie plac6wek wsparcia 
RPW/ Zarzqd Oddziatu dziennego w formie opiekunczej, 

27,83 pkt 50400,00 ztj 577526/ Dzielnicowego t6dz-G6rna, funkcjonujqcych poza obszarem brak 9 
na 40 pkt 37800,00 zt 2017 93-224 t6dz, rewitalizacji - Ognisko Wychowawcze 

ul. Podhalanska 2a ul. Kolumny 311 . 

Towarzystwo Przyjaci6t Dzieci 
Prowadzenie plac6wek wsparcia 

RPW/ dziennego w formie opiekunczej, 
10 580927/ 

Oddziat Dzielnicowy t6dz-
funkcjonujqcych poza obszarem 27,67 pkt 30481,00 ztj 

brak 
2017 

Widzew, 92-512 t6dz, 
rewitalizacji - Srodowiskowe Ognisko na 40 pkt 22861,00 zt 

ul. Lermontowa 7 
Wychowawcze ul. Lermontowa 7 

Prowadzenie plac6wek wsparcia 

RPW/ Centrum Stuzby Rodzinie, dziennego w formie opiekunczej, 
funkcjonujqcych poza obszarem 25,17 pkt 96 470,00 ztj 11 580942/ 93-162 t6dz, 
rewitalizacji - Swietlica Srodowiskowa na 40 pkt 31279,00 zt brak 

2017 ul. Broniewskiego 1a 
"M. todzi Niegniewni", 
ul. Broniewskiego 1a 

RPW/ 
Mi~dzynarodowe Prowadzenie plac6wek wsparcia 
Stowarzyszenie Pomocy dziennego w formie pracy 34,83 pkt 31000,00 ztj 12 575135/ 
"Stysz~ Serce", podw6rkowej realizowanej na 40 pkt 31000,00 zt brak 

2017 
91-473 t6dz, ul. Skarbowa 28 przez wychowawc~ 

RPW/ Fundacja "Happy Kids", 
Prowadzenie plac6wek opiekunczo- 28,14 pkt 273 500,00 ztj 13 575930/ 94-250 t6dz, 

brak 
2017 ul. Zniwna 10/14 wychowawczych typu rodzinnego na 40 pkt 273 500,00 zt 

Organizowanie program6w 
wspierajqcych z zakresu podnoszenia 

Terenowy Komitet Ochrony umiej~tnosci opiekunczo-

14 
RPW,.580 Praw Dziecka, wychowawczych dla rodzic6w dzieci 30,50 pkt 5075,00 ztj 

brak 907/2017 90-406 t6dz, czasowo umieszczonych w pieczy na 40 pkt 5075,00 zt 
ul. Piotrkowska 17 zast~pczej oraz rodzic6w 

przezywajqcych trudnosci opiekunczo-
wychowawcze 
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Organizacje pozarzqdowe, ktorych oferty zostaty ocenione pozytywnie pod wzgl~dem merytorycznym, ale nie zostaty rekomendowane do dofinansowania: 

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarzqdowej Tytut projektu Srednia punktow Uwagi 

Organizowanie program6w wspierajqcych z 
Zgodnie z ust. 2 cz~sci III. "Warunki przyznawania dotacji" 

RPW/580 
Towarzystwo Przyjaci6t Dzieci Oddziat 

zakresu podnoszenia umiej~tnosci 
ogtoszenia 0 konkursie, w konkursie na realizacj~ zadania 

l. 
206/2017 

Dzielnicowy t6di-Polesie, 
opiekunczo-wychowawczych dla rodzic6w 29,17 pkt 

zostan~e wybrana jedna oferta, kt6ra uzyska najwi~kszq liczb~ 

90-536 t6di, ul. Gdanska 150 
dzieci czasowo umieszczonych w pieczy na 40 pkt 

punktow. Oferta TPD Oddziatu Dzielnicowego t6di-Polesie 

zast~pczej oraz rodzicow przezywajqcych 
otrzymata mniejszq liczb~ punkt6w i nie zostata 

trudnosci opiekunczo-wychowawcze 
zarekomendowana przez Komisj~ Konkursowq 
do dofinansowania. 

__ L- - - -

Organizacje pozarzqdowe, ktorych oferty zostaty ocenione negatywnie pod wzgl~dem merytorycznym: 

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarzqdowej Tytut projektu Srednia punktow Uwagi 

1. - - - - -

Organizacje pozarzqdowe, ktorych oferty zostaty ocenione negatywnie pod wzgl~dem formalnym: 

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarzqdowej Tytut projektu Kryterium formalne, kt6re nie zostato spetnione 

Oferta nie spetnita wymog6w formalnych okreslonych w otwartym konkursie ofert. 
RPW/ Fundacja TOMY, Prowadzenie placowek wsparcia dziennego Oferta posiada niewypetnione wszystkie punkty formularza. Ponadto oferent 

l. 580225/2 87-200 Tomasz6w Mazowiecki w formie opiekunczej, funkcjonujqcych zmodyfikowat formularz oferty poprzez dodanie w jej tresci harmonogram6w 
017 ul. Jerozolimska 1E w obszarze rewitalizacji i kosztorysow na lata 2019 i 2020, kt6re powinny zostac ztolone w formie 

zatqcznika, na wzorach okreslonych w ogtoszeniu 0 otwartym konkursie ofert. 

RPW/ 
Towarzystwo Przyjaciot Dzieci todzki 

Prowadzenie placowek wsparcia dziennego 
Oferta nie spetnita wymogow formalnych okreslonych w otwartym konkursie ofert. 

Oddziat Regionalny, Mimo wezwania do uzupetnienia brakujqcych zatqcznikow, oferent nie przedtozyt 
2 580920/ 

90-252 t6dz, 
w formie opiekunczej, funkcjonujqcych 

wymaganego w ogtoszeniu 0 konkursie zezwolenia na prowadzenie plac6wki 
2017 

ul. Jaracza 42 
poza obszarem rewitalizacji 

wsparcia dziennego, wydane przez Prezydenta Miasta. 

Towarzystwo Przyjaciot Dzieci Oddziat 
Oferta nie spetnita wymog6w formalnych okreslonych w otwartym konkursie ofert. 

RPW/ Prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego Oferta nie spetnia kryterium w zakresie wysokosci wktadu wtasnego okreslonego w 
3 578947/ 

Dzielnicowy t6di-Polesie, 
w formie opiekunczej, funkcjonujqcych ogtoszeniu konkursowym (zgodnie z ogtoszeniem konkursowym finansowy wktad 

Z017 
90-536 todi, 

poza obszarem rewitalizacji wtasny powinien wnosic minimum 15%, oferent zadeklarowat wktad wtasny 
ul. Gdanska 150 finansowy na poziomie 14,24%). 
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Organizowanie programow wspierajqcych 

RPW/ 
Fundacja Rodzinnej Opieki Zast~pczej z zakresu podnoszenia umiej~tnosci 

4 580917/ 
"Ja i Moj Dom", opiekur1czo-wychowawczych dla rodzicow 
92-751 todz dzieci czasowo umieszczonych w pieczy 

2017 
ul. Chatasinskiego 11 zast~pczej oraz rodzicow przeiywajqcych 

trudnosci opiekunczo-wychowawcze 

Organizowanie programow wspierajqcych 

RPW/ 
Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny z zakresu podnoszenia umiej~tnosci 
"Zielone Wzgorze", 

5 580197/ 
91-526 todz, 

2017 
ul. Okolna 75 

-----

Zestawienie podpisali: 

Przewodniczaca -Iwona Iwanicka 

Cztonkowie: 

Piotr Rydzewski 

Eliza Ziotkowska-Lewandowicz 

Ewa Kazanek 

Jacek K~dzierski 

Juliusz Kurzawa 

Dorota Piskorska 

Andrzej Wisniewski 

opiekunczo-wychowawczych dla rodzicow 
dzieci czasowo umieszczonych w pieczy 
zast~pczej oraz rodzicow przeiywajqcych 
trudnosci opiekunczo-wychowawcze 

-
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Oferta nie spetnita wymogow formalnych okreslonych w otwartym konkursie ofert. 
Oferent nie wypetnit wszystkich punktow formularza oferty oraz nie przedtoiyt 
wymaganych w ogtoszeniu 0 konkursie zatqcznikow, ktore z uwagi na odrzucenie 

oferty, nie podlegaty uzupetnieniu . 

Oferta nie spetnita wymogow formalnych okreslonych w otwartym konkursie ofert. 
Okreslony przez oferenta termin realizacji zadania nie miesci si~ w przedziale 
czasowym wskazanym w ogtoszeniu 0 konkursie. 


