
Protokot 
z posiedzenia Komisji Konkursowej 

powotanej zarzqdzeniem Nr 7892/V1I/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 28 lutego 2018 r. 
w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert i powotania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 
w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadan publicznych w zakresie promowania 
zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkanc6w todzi. 

Posiedzenie Komisji opiniujqcej oferty, kt6re wptyn~ty w odpowiedzi na ogtoszenie konkursowe odbyto si~ 
28 lutego 2018 roku w siedzibie Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych w Departamencie Prezydenta 
Urz~du Miasta todzi. 

Posiedzenie prowadzita Pani Iwona Iwanicka, Zast~pca Dyrektora Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych 
w Departamencie Prezydenta Urz~du Miasta todzi - Przewodniczqca Komisji. 

W posiedzeniu uczestniczyli, jako cztonkowie Komisji: 
• Katarzyna Wqsik - przedstawiciel Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych UMt, 
• Juliusz Kurzawa - przedstawiciel Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych UMt, 
• Wojciech Ulatowski - przedstawiciel organizacji pozarzqdowej, 
• Andrzej Wisniewski - przedstawiciel organizacji pozarzqdowej. 

Przewodniczqca Komisji przedstawita zebranym zarzqdzenie Nr 7892/V"/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 
28 lutego 2018 r., poinformowata 0 tqcznej wysokosci srodk6w na zadania obj~te konkursem ofert 
(100.000,00 zt), a cztonkowie Komisji Konkursowej ztoiyli podpisy na liscie obecnosci stanowiqcej zatqcznik 
nr 1 do niniejszego protokotu. 

Komisja zapoznata si~ z wykazem ztoionych ofert, a nast~pnie wszyscy cztonkowie Komisji Konkursowej 
ztoiyli podpisy pod oswiadczeniem 0 niepozostawaniu w jakimkolwiek stosunku prawnym lub faktycznym 
z oferentami biorqcymi udziat w procedurze konkursowej, kt6ry m6gtby budzic uzasadnionq wqtpliwosc 
co do ich bezstronnosci podczas oceniania ofert, stanowiqcym zatqcznik nr 1 do Regulaminu pracy Komisji 
Konkursowej. 

W odpowiedzi na ogtoszenie konkursowe wptyn~to 15 ofert ztoionych przez 15 organizacji pozarzqdowych. 
Wszystkie oferty zostaty ztoione zgodnie z ogtoszeniem konkursowym, w terminie sktadania ofert, w wersji 
papierowej. 

Przed pierwszym posiedzeniem Komisji, jej Przewodniczqcy na podstawie § 3.1 Regulaminu pracy Komisji 
Konkursowej upowainit p. Katarzyn~ Wqsik oraz p. Monik~ Furmanczyk do otwarcia ztoionych kopert 
z ofertami oraz dokonania analizy formalnej ofert. W wyniku tej analizy stwierdzono braki formalne 
w 8 ofertach, z czego 4 oferty podlegaty jednokrotnemu usuni~ciu brak6w i nieprawidtowosci formalnych. 
Wezwanie takie ogtoszono na podstawie cz~sci V pkt 4 ogtoszenia konkursowego stanowiqcego zatqcznik 
nr 1 do zarzqdzenia Nr 7892/V"/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 28 lutego 2018 r. w dniu 
23 marca 2018 r. z terminem do dnia 27 marca 2018 r. do godz. 13:00. 

Braki formalne zostaty uzupetnione w przypadku wszystkich ofert. 

Nast~pnie Komisja Konkursowa, zgodnie z § 5.1 Regulaminu pracy Komisji Konkursowej zatwierdzita wyniki 
analizy formalnej ofert. Komisja jednogtosnie podj~ta decyzj~ 0 odrzuceniu z przyczyn formalnych ofert: 
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Lp. 
NrlD Nazwa organizacji 

Tytul projektu 
oferty pozarzCldowej 

Uwagi 

Fundacja Prospoteczna "Zdrowie w kolorze t~czy." Kampania 
Za wysokie koszty obstugi 

PODUCHA, edukacyjna promujqca zdrowy sty I 
l. 1 

92-207 l6dz, zycia i aktywnosc fizycznq wsr6d dzieci 
zadania, w tym koszty 

ul. Szpitalna 9/11 i mtodziezy szkolnej w wieku 8-17 lat. 
administracyjne. 

Fundacja Zdrowe 
Festiwal Kulturalne Kulinaria - Za wysokie koszty obslugi 

Dziecinstwo, 
2. 2 

91-748l6dz, 
sqsiedzki festiwal kulinarny dla Polesia. zadania, w tym koszty 

ul. E. Plater 4/8 m. 19 
Edycja druga. administracyjne. 

Polski Zwiqzek Promowanie zdrowia i edukacja 
Niewidomych Okr~g zdrowotna mieszkanc6w lodzi, Za wysokie koszty obstugi 

3. 4 l6dzki poprzez organizacj~ zaj~c aktywnosci zadania, w tym koszty 
90-721l6dz, dla os6b starszych pt. "Tanczyc kazdy administracyjne. 
ul. Wi~ckowskiego 13 moze ... ". 

Niezalezne Zrzeszenie 
wysokie koszty obstugi 

Student6w Regionu WAMPIRIADA - studenckie honorowe 
Za 

4. 8 
l6dzkiego, krwiodawstwo. 

zadania, w tym koszty 

90-248l6dz, ul. POW 25 
administracyjne. 

W konsekwencji, Komisja podj~ta jednogtosnie decyzj~, ze do dalszej procedury konkursowej, 
tj. do oceny merytorycznej, dopuszczone zostato 11 ofert: 

L.p. 
Nr 

Organizacja Nazwa zadania 
oferty 

l. 3 
Zabiegani w lodzi 

"Zabiegani w todzi - nigdy nie jest za pMno". 
93-547 l6dz, ul. Ciasna 4 m. 1 
Oddziat Rejonowy Polskiego 
Zwiqzku Emeryt6w, Rencist6w i 

2. 5 Inwalid6w w lodzi - Batuty, "Gimnastyka zdrowotna dla senior6w". 
91-041l6dz, 
ul. Limanowskiego 124A 
Fundacja ROWNE SZANSE 

"Silna Grupa - organizacja zaj~c aktywnosci fizycznej dla 
3. 6 93-005 l6dz, ul. W61czanska 

os6b sta rszych". 
225 
Polskie Towarzystwo 
Turystyczno - Krajoznawcze 

Organizacja zaj~c aktywnosci fizycznej dla os6b starszych 
4. 7 Oddziat l6dzki 

- "Spaceruj~ bo lubi~". 
im. Jana Czeraszkiewicza, 
90-301l6dz, ul. Wigury 12a 
l6dzki Uniwersytet Trzeciego 

"Bqdz fit w trzecim wieku" - zaj~cia gimnastyki 
5. 9 Wieku im. Heleny Kretz, 

zdrowotnej i rekreacja dla senior6w. 
90-113l6dz, ul. Traugutta 18 
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Fundacja Carpe Diem, 
6. 10 90-146 t6dz, ul. Narutowicza "IX Meeting na rzecz walki z rakiem piersi i szyjki macicy". 

127/20 
Fundacja w Biegu 

7. 11 58-303 Watbrzych, ul. "Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si w todzi". 
Reymonta 2/4 
Zwiqzek Harcerstwa Polskiego "Parasol. .. bezpieczenstwa" - seminarium edukacyjno-

8. 12 
CHORJ\GIEW tODZKA informacyjne dla dzieci i mtodzieiy szkolnej z terenu 
90-537 t6dz, ul. todzi promujqce zdrowy styl iycia oraz edukacj~ 
Stefanowskiego 19 zdrowotnq. 
Miejski Szkolny Zwiqzek 

"Pierwsza pomoc przedmedyczna. Swiadomie, bez I~ku 
9. 13 Sportowy w todzi, 

POMAGAM!" 
90-426 t6dz, ul. A. Struga 6 
Polskie Towarzystwo Oswiaty "Zdrowie mam, bo 0 nie dbam" - zaj~cia aktywne 
Zdrowotnej Oddziat Terenowy prowadzone metodq warsztatu dla uczni6w klas 1- IV 

10. 14 w todzi, t6dzkich szk6t podstawowych, ze szczeg61nym 
90-019 t6dz, uwzgl~dnieniem szk6t naleiqcych do t6dzkiej Sieci Szk6t 
ul. Dowborczyk6w 15 10k. 11 i Przedszkoli Promujqcych Zdrowie. 

Fundacja z ASPI-racjami 
"Moje zdrowie m6j wyb6r" - cykl zaj~c dla dzieci 

11. 15 
91-158 t6dz, ul. Lniana 25/99 

i mtodzieiy szkolnej oraz ich opiekun6w i nauczycieli 
promujqcy zdrowy styl iycia i edukacj~ zdrowotnq. 

Nast~pnie cztonkowie Komisji Konkursowej otrzymali karty oceny merytorycznej 
ofert i przystqpili do om6wienia, analizy oraz oceny merytorycznej ofert, kt6re uzyskaty pozytywnq ocen~ 
formalnq. Przy om6wieniu i ocenie ofert zastosowano kryteria skal~ ocen okreslone 
w punkcie V.6 ogtoszenia konkursowego, tj.: 

1) moiliwosc realizacji zadania publicznego przez oferenta - 0-6 pkt, 
2) proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych oferent b~dzie 

realizowac zadanie publiczne - 0-14 pkt, 
3) przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu 

rzeczowego - 0-8 pkt, 
4) wysokosc planowanego przez oferenta udziatu srodk6w finansowych wtasnych lub srodk6w 

pochodzqcych z innych ir6det na realizacj~ zadania publicznego - 0-5 pkt, 
5) ocena realizacji zadan publicznych w przypadku organizacji, kt6re w latach poprzednich rea l izowaty 

zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci oraz sposobu rozliczenia s rodk6w 
otrzymanych na real izacj~ zadan - -2-2 pkt. 

Po wpisaniu przez cztonk6w Komisji ocen oferty w karty oceny merytorycznej ztoieniu prz€z nich 
podpis6w obliczono sredniq ocen~ koncowq dla ofert. 

Poszczeg61ne oferty zostaty uszeregowane wg sredniej liczby uzyskanych punkt6w, w ko lejnosci 
od najwi~kszej do najmniejszej liczby punkt6w. Maksymalna liczba punkt6w, kt6re mogty uzyskac oferty 
wynosita 35 pkt. Zadna z ofert nie uzyskata maksymalnej liczby punkt6w. Minimalna liczba punkt6w, kt6re 
powinny uzyskac oferty wynosita 21 punkt6w, granic~ t~ przekroczyto 6 ofert. Najwi~kszq liczb~ pu nkt6w 
uzyskata oferta z numerem 1013 ztoiona przez Miejski Szkolny Zwiqzek Sportowy w todzi (srednia 
32,6 pkt.), druga w kolejnosci byta oferta ztoiona przez Polskie Towarzystwo Oswiaty Zdrowotnej ()ddziat 
Terenowy w todzi, kt6ra uzyskata sredniq 32,2 pkt. Pozostate oferty zaj~ty kolejne miejsca na liscie, zgodnie 
z zestawieniem zbiorczym stanowiqcym zatqcznik do protokotu. 
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Po zapoznaniu si~ z IistCl rankingowCl oceny ofert, Komisja jednogtosnie okreslita kwoty dofinansowania 
ofert. Komisja stwierdzita, ii majClc na uwadze uzyskanCl przez poszczeg61ne oferty liczb~ punkt6w, 
proponowane do realizacji zadania oraz wnioskowane kwoty dotacji, uzasadnione jest przyznanie 
dofinansowania wszystkim ofertom, kt6re spetnity wymagania formalne co do liczby uzyskanych punkt6w 
w ocenie merytorycznej . Ze wzgl~du na wysokosc dost~pnych do podziatu srodk6w, Komisja postanowita, 
ie wszystkie oferty uzyskajCl dofinansowanie w wysokosci 100% wnioskowanych kwot. 

W wyniku post~powania konkursowego, Komisja konkursowa pozytywnie zarekomendowata udzielenie 
dofinansowania tClcznie 6 ofertom sposr6d 15 ztoionych w konkursie ofert. tClczna kwota 
rekomendowanych dotacji wyniosta 90.224,25 zt. 

Zataczniki: 
1) lista obecnosci z posiedzenia Komisji konkursowej, 
2) oswiadczenia cztonk6w Komisji, 
3) upowainienia pracownik6w do otwarcia kopert z ofertami i sporzCldzenia wst~pnej oceny formalnej , 
4) protok6t z otwarcia kopert z ofertami, 
5) karty oceny merytorycznej oferty, 
6) zestawienia zbiorcze. 

Podpisy czlonk6w Komisji: 

PrzewodniczClca: Iwona Iwanicka 

Cztonkowie: Katarzyna WClsik 

Juliusz Kurzawa 

Wojciech Ulatowski 

Andrzej Wisniewski 

t6dz, 29 marca 2018 roku 

Protok6t sporzCldzita : Katarzyna WClsik 

Protok6t zawiera cztery ponumerowane strony. 
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