
URZf\D MIASTA U)CZl 
DF:PARTAMENT PREZ'rDE~TA 
Wydzia! Zdrowia i Spraw Spo!eunych 

91-066 l6d:!:, ul. Zochodnio .\l 
,"I. 42 ~36 A7 3d, fox '2 6J8 t7 7d 

(piecz'ltka realizatora konkursu ofert) 

Nazwa konkursu/ogloszony zarz'ldzeniem nr: 

Nazwa zadania konkursowego: 

Realizator konkursu ofert: 

Wysokosc srodk6w przeznaczonych/przyznanych na dotacje 
w konkursie ofert: 

Liczba ofert zlozonych w ramach konkursu ofert: 

l6di, dnia 25 maja 2018 r. 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

zarz'ldzenie Nr 7928/V11/18 Prezydenta Miasta lodzi z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie 
ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 
w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego 
w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji iyciowej 
oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b 

Prowadzenie domu pomocy spolecznej dla 100 os6b przewlekle psychicznie chorych 

Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urz~du Miasta lodzi 

lqczna kwota na realizacj~ zadania publicznego w roku 2018: 279 011,00 zl. 
W latach 2019-2021 przyznanie i wysokosc dotacji b~dq uzaleinione od wysokosci srodk6w 
finansowych zaplanowanych w budiecie Miasta lodzi na realizacj~ tego zadania 

20ferty 

Organizacje pozarz'ldowe. kt6rych oferty zosta/y rekomendowane do dofinansowania: 

Wysokosc 

Lp. 
NrlD 

Nazwa organizacji pozarz'ldowej Tytul projektu 
Srednia wnioskowanej/ 

Uwagi 
oferty punkt6w proponowanej 

dotacji 

Oferent daje gwarancj~ realizacji 

Towarzystwo Przyjaci61 W roku 2018 
W latach 2019-2021 przyznanie 

61a1-
Niepelnosprawnych. 

Prowadzenie domu pomocy spolecznej 
279000,00 zl/ 

i wysokosc dotacji b~dq 
1. 3da1-

91-824 l6di, 
dla 100 os6b przewlekle psychicznie 24,67 

279000,00 zl 
uzaleinione od wysokoSci 

6943 
ul. Zawiszy Czarnego 22 

chorych srodk6w finansowych 
zaplanowanych w budiecie 

Miasta lodzi na realizacj~ tego 

j , \ 



zadania 

Organizacje pozarzijdowe, kt6rych oferty zostaly ocenione pozytywnie pod wzgh:dem merytorycznym, ale nie zostaly rekomendowane do dofinansowania: 

Lp. 
Nr 

Nazwa organizacji pozarzijdowej Tytul projektu 
Srednia 

oferty punkt6w 
Uwagi 

1. - - - - -

Organizacje pozarzijdowe, kt6rych oferty zostaly ocenione negatywnie pod wzgl«:dem merytorycznym: 

Lp. 
Nr 

Nazwa organizacji pozarzijdowej Tytul projektu 
Srednia 

Uwagi 
oferty punkt6w 

1. - - - - -

Organizacje pozarzijdowe, kt6rych oferty zostaly ocenione negatywnie pod wzgl«:dem formalnym: 

Lp. 
Nr 

Nazwa organizacji pozarzijdowej Tytul projektu Kryterium formalne, kt6re nie zostato spetnione 
oferty 

Brak wymaganych zat'lcznik6w wskazanych w ogloszeniu 
c691- Fundacja Wiosniana Prowadzenie domu pomocy spolecznej konkursowym, tj . : 

1. ad46- 90-228 t6di, dla 100 os6b przewlekle psychicznie 

beef ul. Wiosniana 34/36 chorych - brak dokument6w potwierdzajqcych tytut prawny do nieruchomoSci, 
na terenie kt6rej b«:dzie real izowane zadanie . 



Podpisy czlonk6w Komisji Konkursowej: 

Przewodniczacy: 

Szymon Kostrzewski - /S~~~ 
Czlonkowie: /iiJ 
Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka -~ /J 

~~~ 
Eliza Zi6Ikowska-Lewandowicz-

Marlena Mazerant-

Juliusz Kurzawa -

Anna Wasiak -

Andrzej Wisniewski-




