
ZARZ;\DZENIE Nrg1 gg NII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia ,fO 1~,eJ,nitJ..J 2018 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania 
Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert 

w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2018 r. 
niskonakladowych, niekomercyjnych publikacji zwi~zanych z Lodzi~, z wykorzystaniem 

ro:inych nosnikow zapisu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz~dzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz 
z 2018 r. poz. 130) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 i 650) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

~ 1. W ogloszeniu, stanowi~cym zal~cznik Nr 1 do zarz~dzenia Nr 8105/VII/18 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu 
orert i powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert 
\\ fonnie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2018 r. 
niskonakladowych, niekomercyjnych publikacji zwi~anych z Lodzi~, z wykorzystaniem 
rMnych nosnikow zapisu, cz~sc III otrzymuje brzmienie: 

. .111. Warunki przyznawania dotacji. 

1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mog~ otrzymac 
organizacje pozarz~dowe oraz podmioty, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, zwane dalej 
oferentami, ktore l~cznie spelniaj~ nastypuj~ce warunki formalne: 
1 ) prowadz~ dzialalnosc statutow~ w zakresie objytym konkursem; 
2) zloz~ oferty w terminie, a dzialania zaplanuj~ w okresie wskazanym w ogloszeniu 

konkursowym; 
3) przedstawiq ofert~ poprawnie sporzqdzonq na formularzu zgodnym ze wzorem okreslonym 

\\ aktualnym rozporzqdzeniu ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego 
i \\ postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wnioskow; 

..j.) prawidlowo oszacujq wklad wlasny - wklad finansowy, rzeczowy, osobowy, w tym 
swiadczenia wolontariuszy i pracy spolecznq czlonkow organizacji i kwot~ dofinansowania 
w ramach dotacji; 

5) zlozq potwierdzenie zlozenia oferty podpisane przez wszystkie osoby upowaznione do 
skladania oswiadczen woli w imieniu oferenta; 

6) do potwierdzenia zlozenia oferty zalqczq poprawnie wypelnione zalqczniki tj.: 
a) oswiadczenie oferenta 0 nieposiadaniu zobowi~zan wobec Miasta Lodzi, stanowi~ce 

zalqcznik Nr 3 do zarzqdzenia (wymagane tylko w przypadku, gdy wzor oferty w ramach 
konkursu nie zawiera punktow stanowi~cych zawartosc oswiadczenia), 

b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sqdowego Gedynie w sytuacji gdy nie jest on 
dostypny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwosci), 



e) J,;opi y umowy lub statutu sp61ki - w przypadku gdy oferent jest sp61kq prawa 
handlowego, 0 kt6rej mowa wart. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, 

d) 1 egzemplarz tekstu literackiego w formie zapisu na elektronicznym nosniku danych, 
e) oswiadczenie 0 posiadaniu praw do wydawania utworu. 

2. Zalqczniki nalezy zlozyc w formie elektronicznej za posrednictwem Generatora 
\Vniosk6w dodajqc je do skladanej oferty. Dopuszcza siy mozliwosc dostarczenia 
zalqcznik6w w formie papierowej, skladajqc je wraz z potwierdzeniem zlozenia oferty. 

3. Oferty, kt6re spelniq wymogi formalne oceniane bydq pod wzglydem merytorycznym 
wed lug nastttpujqcych kryteri6w: 
1 ) mozliwose realizacji zadania publicznego przez oferenta; 
:2) proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b przy udziale kt6rych oferent 

bttdzie realizowac zadanie publiczne; 
3) przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu 

do jego zakresu rzeczowego; 
4) \vysokose planowanego przez oferenta udzialu srodk6w finansowych wlasnych 

lub srodk6w pochodzqcych z innych zr6del na realizacjy zadania publicznego; 
5) planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy 

i praca spoleczna czlonk6w; 
6) oeena realizacji zadan publicznych w przypadku organizacji, kt6re w latach poprzednich 

realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci oraz sposobu 
rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacjy zadan; 

7) ocena tekstu przez recenzent6w oraz zgodnosc z wymaganiami szczeg610wymi 
dotyczqcymi realizacji zadania opisanymi w czysci IX ogloszenia. 

4. Postttpowanie konkursowe odbywac siy bydzie z uwzglydnieniem zasad 
okreslonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie. 

5. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie moze przekroczyc 70% 
calkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym wklad wlasny oferenta nie moze bye 
mniejszy niz 30% calkowitego kosztu zadania ujytego w ofercie. Wartosc wkladu rzeczowego 
zawartego we wkladzie wlasnym nie moze stanowic wiycej niz 5% calkowitego kosztu 
realizacji tego zadania.". 

§ 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 




