
1. Zgodn ie z zarz<jdzeniem Nr 7940/V11/18 Prezydenta Miasta lodzi z dnia 8 marea 2018 r. 
w sprawle ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej 
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wspareia realizaeji zadan publicznyeh 
w zakresie wspierania rodziny i systemu pleezy zast~pezej , organizaeje pozarzqdowe 
oraz podmioty, 0 ktoryeh mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci 
poiytku publieznego i 0 wolontariaeie, na realizaej~ zadan publieznyeh w konkursie wptyn.;ty 
I<leznie 2 oferty zloione przez: 

Fundae]~ "Happy Kids", 94-250 l6di, ul. Zniwna 10/14; 
Stowarzyszen ie Ewangelizaeyjno-Charytatywne "Moeni w Ouchu", 90-058 ladi , 
ul. Sienkiewicza 60. 

2. Na podstawie § 7 ust. 5 "Trybu planowania, oglaszania, przeprowadzania i rozstrzygania 
otwartyeh konkurs6w ofert na realizaej~ ze ~ rodk6w bud;etu miasta lodzl zadan publicznyeh 
przez organizacje pozarz<ldowe oraz podmioty, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariaeie, oraz 0 kontroli 
realizowanych zadan i rozliezania przyznanych dotae]i", stanowi<jcego zal<jeznik do zarz<ldzenla 
Nr 7756/V11/18 Prezydenta Miasta lodzi z dnia 14 lutego 2018 r. , p. Szymon Kostrzewski, 
Zast~pca Oyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw Spoleeznych w Oepartameneie Prezydenta Urzlidu 
Miasta lodzi upowa;nil p. Juliusza Kurzaw~ - gl6wnego spec]alist~ oraz p. Iwona Burzyk -
inspektora do dokonania formalnej analizy ofert, zloionyeh do otwartego konkursu ofert 
w formie wspareia zadan publieznyeh w zakresle wspierania rodziny i systemu pieczy zast~pezej , 

zgodnle z zarz<jdzeniem Nr 7940/V11/18 Prezydenta Mlasta lodzi z dnia 8 marea 2018 r. 
oraz sporz<jdzenia wstlipnej oceny ofert pod wzgl~dem formalnym oraz wypelnienia zal<jcznika 
pn. " Kryteria Analizy Formalnej Oferty" (Kryteria Analizy Formalnej Ofert stanowi<l zalqcznlk 
nr 1). 

3. W dniu 11 kwletnia 2018 r. w siedzible Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie 
Prezydenta Urz~du Miasta lodzi przy ul. Zachodniej 47 odbylo slli posiedzenie Komisji 
Konkursowej, powolanej zarz<jdzeniem Nr 7940/V11/18 Prezydenta Miasta lodzi z dnia 8 marea 
2018 r . w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej 
do opiniowanla ofert w otwartym konkursie ofert w formie wspareia realizacji zadan publieznyeh 
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieezy zastliPczej, w skladzie: 
Przewodnlezacy: - Szymon Kostrzewski 

Zast~pea Dyrektora Wydzialu Zdrowla i Spraw Spoleeznyeh 
w Oepartamencie Prezydenta Urz~du Miasta lodzi; 

Czlonkowie : - Agnieszka Duszkiewlcz-Nowaeka 
Zast~pca Dyrektora Miejsklego Osrodka Pomoey Spoleeznej w lodzi 
ds. opiekurlczych; 

- Eliza Zi6lkowska-Lewandowicz 
Kierownik Wydzialu Wspierania Ekonomii Spoleeznej w Miejskim 
Osrodku Pomocy Spoleeznej w lodzi; 

- Juliusz Kurzawa 
GI6wny specjalista w Oddzlale ds. Spoleeznyeh i Promoeji Zdrowia 
w Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencle 
Prezydenta Urz~du Miasta lodzi; 

- Aleksandra Wojdal 
ZastliPca kierownika Zespolu Rodzlnnej Pieezy Zast~ pezej 
w Wydziale Wspierania Pieczy Zast.;pczej w Miejskim Osrodku 
Pomoey Spolecznej w lodzl 

- Anna Wasiak 
Przedstawieiel Biura ds. Rewitalizaejl w Departameneie Architektury 
i Rozwo]u Urz.;du Miasta lodzi; 
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- Andrzej Wisniewski 
Przedstawiciel Stowarzyszenia Samopomocowego "Abakus" 

(lista obecnokl - zal~cznik nr 2). 
4. SposDb opiniowania ofert oraz kryteria i skale oeen ofert okreslil Regulamin pracy Komisji 

Konkursowej, stanowiqcy zalqeznik nr 2 do wskazanego wyzej zarzqdzenia Prezydenta Miasta 
todzi. 

5. Przedmiotem posiedzenia bylo opiniowanie ofert oeenionyeh wylqeznie pozytywnie 
pod wzgl~dem formalnym, zlozonyeh do otwartego konkursu ofert w formie wspareia realizaeji 
zadan publieznyeh w zakresie wspierania rodziny I systemu pieczy zast~pczej. Posiedzenie 
Komisji Konkursowej rozpoczql p. Szymon Kostrzewski - Przewodniezqey Komisji Konkursowej. 
P. Szymon Kostrzewski przedstawil przedmiot konkursu oraz dokumenty prawa mlejseowego, 
regulujqce prae~ Komisji. 

6. Nast~pnie ezlonkowie Komisji Konkursowej otrzymali zestaw dokument6w zawlerajqey: 
oswiadczenie ezlonka Komisji Konkursowej 0 niepozostawaniu ezlonka Komisji Konkursowej 
w takim stosunku prawnym lub faktyeznym z oferentami biorqcymi udzial w proeedurze 
konkursowej, kt6ry moze budzi': uzasadnionq wqtpliwosc co do jego bezstronnoSci podezas 
oeeniania ofert (wz6r oswiadezenia ezlonka Komisji Konkursowej stanowi zalqeznik 
do Regulaminu praey Komisji Konkursowej), 
kserokopi~ zarzqdzenia Nr 7940/V11/18 Prezydenta Miasta todzi z dnia 8 marca 2018 r. 
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej 
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formle wspareia realizacji zadan 
publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zast~pezej, 
karty oeeny merytorycznej oferty. 

7. Czlonkowie Komisji Konkursowej podpisali oswladczenia czlonka Komisji Konkursowej (zal<jcznik 
nr 3). 

8. W pierwszej kolejnosei pracownley upowainieni do dokonania formalnej analizy ofert 
pod kqtem spelnienia kryteri6w analizy formalne] oferty, okreslonyeh w zalqezniku Nr 4 
do "Trybu planowania, oglaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartyeh konkursDw ofert 
na realizacj~ ze srodk6w budzetu miasta todzi zadan publicznyeh przez organizaeje pozarz'ldowe 
oraz podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci 
poiytku publicznego i 0 wolontariacie, oraz 0 kontroli realizowanyeh zadan i rozliezania 
przyznanyeh dotaeji", zgodnle z zarzqdzeniem Nr 7756/V1I/18 Prezydenta Miasta todzi z dnia 
14 lutego 2018 r., przedstawili wyniki przeprowadzonej analizy formalnej. 
Bledy formalne podlegalaee uzupelnieniom, sposr6d 2 ofert zloionyeh do konkursu, posiadala 
1 oferta zlolona przez Fundaej~ "Happy Kids". Oferent nie zalqezyl wszystkieh wymaganyeh 
w konkursie zalqeznik6w (brak zaswiadezenia lekarskiego 0 braku przeciwwskazan do pelnienia 
funkeji dyrektora w plae6wce opiekunezo-wyehowawezej typu rodzlnnego - zal<jezone 
zaswladezenie lekarskie dotyezy wylqcznie posiadanyeh sehorzen, z pomlnl~clem kwestii braku 
przeeiwwskazarl do petnienia funkeji dyrektora plac6wki). 
Zgodnie z cZE:Sciq VII Termln i warunki skladania ofert ust. 5 ogloszenia, stanowiqeego zalCjeznik 
nr 1 do zarzqdzenia Nr 7940/V1I/18 Prezydenta Miasta todzi z dnia 8 marca 2018 r., oferent mial 
na uzupelnienie brak6w formalnyeh 3 dni od daty otrzymania powiadomienia 0 konlecznoscl 
uzupelnienia oferty (powladomienie przekazano drogq elektronicznq poprzez konto zaloione 
przez oferenta w Generatorze Wniosk6w) oraz opublikowanla listy brak6w tj . do dnia 9 kwietnia 
2018 r. do godz. 16.00 (zal<jeznlk nr 4). 
Fundaeja "Happy Kids" przedloiyla brakujqey zalqeznik - ofertEl uznano za kompletn<j. 
Oferty spelnily wymogi, okreslone w Kryteriach Analizy Formalnej Oferty i podlegaly ocenie 
merytoryeznej . 
Przedstawlona oeena formalna ofert zostala zatwierdzona przez ezlonk6w Komisji Konkursowej. 
Tym samym czlonkowie Komisji Konkursowej w kolejnym etapie przeszli do oeeny merytoryeznej 
wskazanyeh powyiej ofert. 
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9. Na realizacjE: zadania pn. Prowadzenle plac6wek opiekunczo-wychowawczych typu rodzinnego 
lOstala zloiona 1 olerta przez: Fundacja "Happy Kids". 
Czlonkowie Komlsji dokonali oceny ww. olerty wedlug kryteri6w i skall, wskazanych 
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisuj,!c indywidualnie w Karty Oceny Merytorycznej 
Olerty oceny cZqstkowe i punktacj~ I.czn. olerty, b~dqcq sumq wystawionych ocen 
cz'!stkowych. Karty Oeeny Merytorycznej Olerty lOstaly podpisane przez czlonk6w Komisji 
(zal~cznlk nr 5) . • 
OlertE: Fundacji " Happy Kids" oceniono w nast~ pujqcy spos6b: 26,43 pkt na 40 pkt (oeena 
koricowa - srednia, obliclOna z dokladnosci,! do drugiego miejsca po przecinku, z oeen l'Icznych 
wystawlonych przez osoby, kt6re oeenity t~ olertE:). 
Czlonkowie Komisji zakwestionowali przedstawionq przez oferenta kalkulacjE: przewidywanyeh 
kosztow realizacji zadania publicznego. Zakwestionowane zostafy wydatki zwiqzane z: 

wysokosci'l zryczaltowanej kwoty na dziecko w RDF Nr 3 (ul . Jarowa 18/18a) -
w pOZ. 23 kosztorysu bl~dnie wskazano wysokosc zryczaltowanej kwoty na dZiecko 
(49.600,00 zl); planowana liczba miejsc w plac6wce wynosi 6, kwota zryczaltowanej kwoty 
na dziecko wynosi 1.000,00 zl, realizacja zadania od 01.05.2018, tym samym kalkulacja 
w tej pozycj i kosztorysowej powinna zostac wyliczona w nastE:pujqcy sposob: 8 miesiE:cy x 6 
dzieci x 1.000,00 zl • 48.000,00 zl; 
kosztami najmu RDF Nr 4 (ul. Maszynowa 37) - z poz. 31 kosztorysu na 2018 r. wynika, 
ie koszt najmu wynosi 9.000,00 zl, w tym z dotacji 8.000,00 zl i z wkladu wlasnego 
1.000,00 zl. Z za/'1czonych dokument6w wynika, ie RDF Nr 4 przy ul. Maszynowej 37 jest 
wlasnosciq Fundacji (przedlozono akt notarialny), z kolei w kosztorysie nie uwzglE:dniono 
kosztu najmu RDF Nr 3 (ul. Jarowa 18/18a). 

W zw lqzku z powyzszym, Fundacja "Happy Kids" lObowlqzana zosta!a do przed!oienia 
aktualizaeji przewidywanej kalkulaeji kosztow (jako zal'!cznika do umowy). 
Oplnla Komlsil wraz z uzasadnieniem 
Komisja Konkursowa uznala, ie olerta Fundacji " Happy Kids" spelnita kryteria zawarte 
w otwartym konkursie olert, a olerent daje gwarancj~ realizacji zadania. Komisja Konkursowa 
zaproponowa!a przyznac oferentowi srodki finansowe zgodnie z wnioskowanq wysokosci,! 
dotaeji - proponowana kwota dotaeji wynosi 798.000,00 zl. 

10. Na rea liza cj~ za dania pn. Prowadzenie plac6wki opiekurlczo-wychowawczej typu 
specjalistyczno-terapeutycznego zosta!a z!ozona 1 olerta przez: Stowarzyszenie 
Ewangelizacyjno-Charytatywne "Moeni w Duchu". 
Cz!onkowie Komisji dokonali oceny ww. olerty wed/ug kryteri6w i skali, wskazanych 
w Regulaminie praey Komisji Konkursowej, wpisujqc indywldualnle w Karty Oceny Merytorycznej 
Olerty oceny cZ'lstkowe i punktaejE: I'!ezn'! olerty, bE:d,!c,! sum'! wystawionyeh ocen 
cZ'lstkowych. Ponadto cz!onkowie Komisji w cz~sci "Uwagi dodatkowe" wskazali wysokosc 
proponowanej dotacji. Karty Oeeny Merytorycznej Olerty zostaly podpisane przez czlonk6w 
Komisji (za/~cznik nr 6). 
Ofert~ Stowarzyszenia Ewangeliza cyjno-Charytatywnego "Mocni w Duchu" oceniono 
w nast~puj'lcy spos6b: 31,71 pkt na 40 pkt (ocena korieowa - srednia, obliezona z dokladnosciij 
do drugiego mlejsea po przecinku, z ocen /qcznyeh wystawionych przez osoby, kt6re ocenify 
t~ olert~) . 

ODlnla Komlsll wraz z uzasadnieniem 
Kemisja Kenkursowa uzna/a, ie olerta Stowarzyszenia Ewangelizaeyjno-Charytatywnego "Moeni 
w Duchu" spelnila kryteria zawarte w otwartym konkursie olert, a olerent daje gwarancj~ 
realizaeji zadania . Komisja Konkursowa zaproponowa/a przyznac olerentowi srodki finansowe 
zgodnie z wnioskowan,! wysokosci'l dotacji - proponowana kwota dotaeji wynosi 173 334,00 zl. 

11. Zestawienie zbioreze stanowi zal<\cznik nr 7. 
12. Na tym posiedzenie Komisji Konkursowej zosta!o zakorlezane. 

Protok61 podpisali: 
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Przewodniczacy: Szymon Kostrzewski -

Czlonkowie: 

Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka-

Eliza Zi6lkowska-Lewandowicz - Ck ~IL~,rte.. -~ 

Juliusz Kurzawa - Z-!- '- ~ (C r 0 

Aleksandra Wojdal-~4-~;-- dl ~ 
Anna Wasiak - bll'vOJO-vCl(,~ 

t6dz, dnia 11 kwietnia 2D18 r. 
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