
ZARZ1\DZENIE Nr~451 NII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia A6 maja 2018 r. 

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej 
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania 

publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fIzycznej w zakresie organizacji 
Mistrzostw Europy i meczu reprezentacji Polski w rugby, Akademickich Mistrzostw 

Swiata w unihokeju i cheerleadingu oraz upowszechniania sportu wsrod dzieci i mlodzieiy 
szkolnej - turnieje i zawody zach~caj~ce uczniow do uprawiania sportu. 

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) w zwi'tZku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. 0 samorz'l:.dzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. 
poz. 130) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Oglaszam otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego 
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji Mistrzostw Europy 
i meczu reprezentacji Polski w rugby, Akademickich Mistrzostw Swiata w unihokeju 
i cheerleadingu oraz upowszechniania sportu wsr6d dzieci i mlodziezy szkolnej - turnieje 
i zawody zach~caj'l:.ce uczni6w do uprawiania sportu. 

2. Trese ogloszenia 0 konkursie, 0 kt6rym mowa w ust. 1, stanowi za1'l:.cznik 
Nr 1 do zarz'l:.dzenia. 

3. Ogloszenie publikuje si~ poprzezjego zamieszczenie: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.uml.lodz.pll; 
2) na Portalu http://uml.lodz.plldla-mieszkancow/lodzianie-decydujalorganizacje-pozarzadowel; 
3) na tablicach ogloszen w siedzibie Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 2. 1. W celu opiniowania ofert zgloszonych do konkursu ofert, 0 kt6rym mowa 
w § 1, powoluj~ Komisj~ Konkursow'l:, zwan'l:. dalej Komisj'l:, w skladzie: 

1) Przewodnicz'l:.cy 

2-8) Czlonkowie: 

- Marek Kondraciuk 
Dyrektor Wydzialu Sportu 
w Departamencie Spraw Spolecznych 
Urz~du Miasta Lodzi; 

- Anna Swierkocka 
p.o. Zast~pcy Dyrektora Wydzialu Sportu 
w Departamencie Spraw Spolecznych 
Urz~du Miasta Lodzi; 

- Monika Stefaniak 
p.o. Kierownika Oddzialu Kultury Fizycznej 
w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw 
Spolecznych Urz~du Miasta Lodzi; 

- Lukasz Jankowski 
inspektor w Oddziale Kultury Fizycznej 
w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw 
Spolecznych Urz~du Miasta Lodzi; 



- Marcin Durasik 
inspektor w Oddziale Kultury Fizycznej 
w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw 
Spolecznych Urz~du Miasta Lodzi; 

- Tomasz Lewandowski 
podinspektor w Oddziale Kultury Fizycznej 
w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw 
Spolecznych Urz~du Miasta Lodzi; 

- dwie osoby wskazane przez organizacje pozarzetdowe 
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie. 

2. Komisja dziala na podstawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowej, stanowietcego 
zaletcznik Nr 2 do zarzetdzenia. 

§ 3. Oferenci skladajet oswiadczenie 0 nieposiadaniu zobowi'\Zall wobec Miasta Lodzi, 
ktorego wzor stanowi zaletcznik Nr 3 do zarzetdzenia. 

§ 4: Wykonanie zarzetdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Sportu w Departamencie 
Spraw Spolecznych Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 5. Zarzetdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



OGLOSZENIE 

Zahtcznik Nr 1 
do zarz'tdzenia NrS431 NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~b maja 2018 r. 

Prezydent Miasta Lodzi 

oglasza otwarty konkurs ofert w forrnie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie 
i upowszechnianie kultury ftzycznej w zakresie organizacji Mistrzostw Europy i rneczu 
reprezentacji Polski w rugby, Akadernickich Mistrzostw Swiata w unihokeju 
i cheerleadingu oraz upowszechniania sportu wsrod dzieci i rnlodziei:y szkolnej - turnieje 
i zawody zach~caj~ce uczniow do uprawiania sportu 

I. Rodzaj zadania i wysokosc srodkow publicznych, ktore rniasto Lodi: rna zarniar 
przeznaczyc na realizacj~ tego zadania, a takZe termin realizacji zadania. 

1. "Organizacja Mistrzostw Europy i meczu reprezentacji Polski w rugby 
Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacj~ zadania Nr 1 - do 700.000 zl 
Tennin realizacji zadania: czerwiec -listopad 2018 r. 

2. "Akademickie Mistrzostwa Swiata w unihokeju i cheerleadingu" 
Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacj~ zadania Nr 2 - do 100.000 zl 
Tennin realizacji zadania: czerwiec -listopad 2018 r. 

3. "Upowszechnianie sportu wsr6d dzieci i mlodziezy szkolnej - tumieje i zawody zach~caj'tce 
uczni6w do uprawiania sportu" 
Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacj~ zadania Nr 3 - do 30.000 zl 
Termin realizacji zadania: czerwiec - listopad 2018 r. 

II. Informacja 0 zrealizowanych zadaniach publicznych z tego sarnego zakresu co zadanie 
konkursowe i zwi~anych z nimi kosztach, ze szczegolnym uwzgl~dnieniem wysokosci dotacji 
przekazanych organizacjom pozarz~dowym i podmiotom, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie. 

1) w roku poprzedzaj'tcym rok ogloszenia otwartego konkursu ofert wysokosc srodk6w 
przekazanych w fonnie dotacji organizacjom pozarz'tdowym i podmiotom, 0 kt6rych mowa 
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie na realizacj~: 
a) zadania Nr 1 - wyniosla 700.000 zl, 
b) zadania Nr 2 - nie bylo realizowane, 
c) zadanie Nr 3 nie bylo realizowane; 

2) w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert wysokosc srodk6w przekazanych w fonnie dotacji 
organizacjom pozarz'tdowym i podmiotom, 0 kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie na realizacj~: 



a) zadania Nr 1 - nie bylo realizowane, 
b) zadania Nr 2 - nie bylo realizowane, 
c) zadanie Nr 3 nie bylo realizowane; 

III. Warunki przyznawania dotacji. 

1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mog'l. otrzymac 
organizacje pozarz'l.dowe oraz podmioty, 0 kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, zwane dalej 
oferentami, kt6re l'l.cznie spelniaj'l. nast~puj'l.ce warunki formalne: 
1) prowadz'l. dzialalnosc statutow'l. w zakresie obj~tym konkursem; 
2) zloz'l. ofert~ w terminie, a dzialania zaplanuj'l. w okresie wskazanym w ogloszeniu 

konkursowym; 
3) przedstawi'l. ofert~ poprawnie sporz'l.dzon'l. na formularzu zgodnym ze wzorem okreslonym 

waktualnym rozporz'l.dzeniu ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego 
w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w; 

4) prawidlowo oszacuj'l. wklad wlasny i kwot~ dofinansowania w ramach dotacji; 
5) zloz'l. ofert~ podpisan'l. przez wszystkie osoby upowaZnione do skladania oswiadczen woli 

w imieniu oferenta; 
6) zal'l.cz'l. poprawnie wypelnione za1'l.czniki tj: 

a) oswiadczenie oferenta 0 nieposiadaniu zobowictzall wobec Miasta Lodzi, stanowi'l.ce 
za1'l.cznik Nr 3 do zarz'l.dzenia (wymagane tylko w przypadku, gdy wz6r oferty w ramach 
konkursu nie zawiera punkt6w stanowi'l.cych zawartosc oswiadczenia), 

b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru S'l.dowego Gedynie w sytuacji gdy jest on niedost~pny 
welektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwosci), 

c) kopi~ umowy lub statutu sp61ki - w przypadku gdy oferent jest sp61k'l. prawa handlowego, 
o kt6rej mowa wart. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie. 
2. Za1'l.czniki nalezy zlozye w formie elektronicznej za posrednictwem Generatora 

Wniosk6w dodaj'l.c je do skladanej oferty. Dopuszcza si~ mozliwose dostarczenia zal'l.cznik6w 
w formie papierowej, skladaj'l.c je wraz z potwierdzeniem zlozenia oferty. 

3. Oferty, kt6re Spelni'l. wymogi formalne opiniowane b~d'l. pod wzgl~dem merytorycznym 
z uwzgl~dnieniem kryteri6w okreslonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

4. Post~powanie konkursowe odbywae si~ b~dzie z uwzgl~dnieniem zasad okreslonych 
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

5. Kwota wnioskowanej dotacji w zadaniu Nr 1 i 2 w przypadku jednej oferty nie moze 
przekroczye 98 % calkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udzial srodk6w 
wlasnych oferenta b'l.dz pozyskanych z innych zr6del nie moze bye mniejszy niz 2 % 
calkowitego kosztu realizacji zadania uj~tego w ofercie. Kwota wnioskowanej dotacji w zadaniu 
Nr 3 w przypadku jednej oferty nie moze przekroczye 95 % calkowitego kosztu realizacji tej 
oferty, przy czym finansowy udzial srodk6w wlasnych oferenta b'l.dz pozyskanych z innych 
zr6del nie moze bye mniejszy niz 5 % calkowitego kosztu realizacji zadania uj~tego w ofercie. 

IV. Warunki realizacji zadania. 

1. Podmioty, kt6re otrzymaj'l. dotacj~ na realizacj~ zadania S'l. zobowictzane zamieszczac 
w spos6b czytelny informacj~, iz realizowany projekt jest dofinansowany z budzetu miasta 
Lodzi. Informacja, wraz z logotypem miasta Lodzi, powinna bye zawarta w wydawanych 



w ramach zadania publikacjach, materialach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, 
w tym na stronie intemetowej zleceniobiorcy, jak r6wniez stosownie do charakteru zadania, 
poprzez widoczn't w miejscu jego realizacji tablic~ lub przez ustn't informacj~ kierowan't 
do odbiorc6w w nast~puj'tcym brzmieniu: "Zadanie (nazwa zadania) zostalo/jest 
zrealizowane/realizowane dzi~ki dofinansowaniu z budzetu miasta Lodzi". Logotyp dost~pny 
jest na stronie: http://uml.lodz.plldla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/. 

2. Dopuszcza si~ mozliwose dokonania pomi~dzy poszczeg61nymi pozycjami 
w kosztorysie przesuni~c do 10% wysokosci dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, 
bez koniecznosci aneksowania umowy. Przesuni~cie w tym trybie w ramach danej dotacji 
nie moze bye wi~ksze niz kwota 5.000,00 zl. Powyzsze przesuni~cia nie mog't zwi~kszae 
wysokosci srodk6w przewidzianych na pokrycie koszt6w obslugi zadania, w tym koszt6w 
administracyjnych i wynagrodzen za czynnoscl zwi~ane z obslug't zadania. 
o przesuni~ciach, wraz z uzasadnieniem, nalezy poinformowae w sprawozdaniu koncowym 
z realizacji zadania. 

3. Przesuni~cia pomi~dzy poszczeg61nymi pozycjami w kosztorysie, w cz~sci dotycz'tcej 
przyznanej dotacj i, kt6re przekrocz't 10%, wymagaj't pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, 
po wczesniejszym zlozeniu przez zleceniobiorc~ stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. 
Wskazane zmiany wymagaj't sporz'tdzenia aneksu. 

4. Przesuni~cia wydatk6w po stronie finansowego wkladu wlasnego w uzasadnionych 
okolicznosciach mog't przekraczae pr6g 10%, jesli ich koniecznose zostanie wykazana 
w sprawozdaniu. Powyzsze przesuni~cia nie mog't zwi~kszae wysokosci srodk6w 
przewidzianych na pokrycie koszt6w obslugi zadania, w tym koszt6w administracyjnych 
i wynagrodzen za czynnosci zwi~ane z obslug't zadania. 

V. Koszty kwalifikowane. 

Srodki z przyznanej dotacji mog't bye wydatkowane wyl'tcznie na pokrycie wydatk6w: 
1) niezb~dnych do realizacji zadania; 
2) przewidzianych w ofercie, uwzgl~dnionych w kosztorysie stanowi'tcym zal'tcznik do umowy 

zawartej pomi~dzy oferentem a miastem L6dz; 
3) spelniaj'tcych wymogi racjonalnego i oszcz~dnego gospodarowania srodkami pUblicznymi 

z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efekt6w z danych naklad6w; 
4) faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zaplaconych nie p6zniej niz 14 dni 

po jego zakonczeniu, jednak w terminie nie p6zniejszym niz przed zakonczeniem roku 
budzetowego; 

5) mozliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami ksi~gowymi 
i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta; 

6) zwi~anych z kosztami obslugi zadania, w tym kosztami administracyjnymi 
(m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadan administracyjno
nadzorczo-kontrolnych, obsluga prawna i finansowa zadania); 

7) zwi~anych z zakupem srodk6w trwalych, kt6rych jednostkowy koszt nie przekracza 
3.500,00 zl; 

8) zgodnych z wymaganiami szczeg610wymi realizacji zadania zawartymi w cz~sci IX 
ogloszenia. 

VI. Koszty niekwalifikowane. 

Za koszty, kt6rych me mozna sfinansowae z przyznaneJ dotacji uznaJe si~ 
w szczeg61nosci: 
1) zobowi'tzania powstale przed terminem rozpocz~cia zadania; 



2) budowet, zakup budynk6w lub lokali, zakup grunt6w; 
3) zakup srodk6w trwalych niezaleznie od jednostkowego kosztu; 
4) wydatki zwiqzane z dzialalnosci't gospodarcz::t; 
5) odsetki od zobowi:tZan uregulowanych po terminie platnosci; 
6) koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komomiczej i administracyjnej, a takze koszty 

proces6w s'tdowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowien; 
7) wydatki zwi'tzane z umow't leasingu, a w szczeg6lnosci: podatek, marza finansuj'tcego, 

odsetki od refinansowania koszt6w, koszty og6lne, oplaty ubezpieczeniowe; 
8) odliczony podatek VAT. 

VII. Termin i warunki skladania ofert. 

1. Oferty w konkursach ofert sklada siet na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem 
okreslonym w aktualnym rozporz'tdzeniu ministra wlasciwego ds. zabezpieczenia spolecznego, 
w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w. 

2. Potwierdzenie zlozenia oferty w Generatorze Wniosk6w powinno zostae wydrukowane, 
prawidlowo podpisane i zlozone w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Spolecznych 
Urzetdu Miasta Lodzi, przy ul. ks. Skorupki 21 (III piettro, pok. nr 3) w godzinach pracy Urzetdu 
Miasta Lodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania si~ ogloszenia. 
KaMe potwierdzenie zlozenia oferty dotycz'tce odretbnego zadania winno bye zlozone 
oddzielnie. 

3. Za prawidlowe zostan't uznane podpisy z piecz'ttk't imienn't, a w przypadku braku 
piecz'ttki - z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, 
umozliwiaj'tcym weryfikacjet os6b podpisuj'tcych potwierdzenie zlozenia oferty. 

4. Do konkursu ofert mog't bye skladane oferty, w kt6rych terminy realizacji zadan 
s't zgodne z okreslonymi w czetsci I ogloszenia 0 konkursie terminami realizacji poszczeg6lnych 
zadan. 

5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu nastetPuj'tcych brak6w 
formalnych: 
1) zlozenie po terminie; 
2) niewypelnienie wszystkich punkt6w formularza oferty; 
3) zlozenie w spos6b niezgodny z wymaganiami szczeg6lowymi zawartymi w czetsci IX 

ogloszenia 0 konkursie; 
4) zlozenie na niewlasciwym formularzu; 
5) zlozenie przez podmiot nieuprawniony; 
6) zlozenie przez oferenta, kt6ry nie prowadzi dzialalnosci statutowej w dziedzinie objettej 

konkursem; 
7) zlozenie oferty na zadanie, kt6re nie jest realizowane na rzecz Miasta Lodzi lub jego 

mieszkanc6w; 
8) zlozenie oferty na zadanie, kt6rego termin realizacji nie miesci siet w przedziale czasowym 

wskazanym w ogloszeniu; 
9) wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spelnia kryterium okreslonego 

w ogloszeniu konkursowym; 
10) wysokose wkladu wlasnego oferenta nie spelnia kryterium okreslonego w ogloszeniu 

konkursowym; 
11) niezlozenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w wraz z potwierdzeniem zlozenia 

oferty w wersji papierowej; 
12) zlozenie potwierdzenia zlozenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione. 

6. Do ofert, kt6re podlegaj'tjednokrotnemu usunietciu brak6w i nieprawidlowosci nalez't te, 
w kt6rych: 



1) brak jest podpisu jednej z os6b uprawnionych na potwierdzeniu zlozenia oferty; 
2) nie zalqczono wymaganych zalqcznik6w wskazanych w ogloszeniu konkursowym 

lub zlozono je niekompletne; 
3) potwierdzenie zlozenia oferty w postaci papierowej nie posiada tej samej sumy kontrolnej 

co wersja elektroniczna oferty. 
7. Braki formalne i nieprawidlowosci wskazane w ust. 6 mog'l zostae usuni~te w terminie 

do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia 0 koniecznosci uzupelnienia oferty. 
Powiadomienie przekazane zostanie drog'l elektroniczn'l poprzez konto zalozone przez oferenta 
w Generatorze Wniosk6w. Ponadto, lista podmiot6w wzywanych do uzupelnienia brak6w 
formalnych publikowana moze bye na Portalu. Lista podmiot6w zawiera wskazanie nazwy 
oferenta, tytul zadania oraz wskazanie brak6w i nieprawidlowosci do usuni~cia. 

8. Nieuzupelnienie wszystkich brak6w i nieprawidlowosci, 0 kt6rych mowa w ust. 6 
lub uzupelnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej. 

9. Przed zlozeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mog'l sprawdzie ofert~ 
pod wzgl~dem formalnym i udzielie stosownych wyjasnien najp6zniej w terminie 
do 2 dni roboczych przed uplywem terminu skladania ofert. 

10. Oferent nie moze posiadae wymagalnego zadluzenia wobec Urz~du Miasta Lodzi, 
Urz~du Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych. 

11. Wobec oferenta nie mog'l bye prowadzone egzekucje s'ldowe, administracyjne b'ldz 
zaj~cia wierzytelnosci. 

12. Miasto L6dz zastrzega sobie prawo do odst'lPienia od zawarcia umowy 
lub natychmiastowego jej rozwi'lZania, jezeli po zakonczeniu procedury konkursowej 
do Urz~du Miasta Lodzi wplynie informacja 0 wymagalnosci zadluzenia oferenta wobec 
Urz~du Miasta Lodzi, Urz~du Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub zostanie 
wobec oferenta rozpocz~ta egzekucja s'ldowa, administracyjna b'ldz zaj~cie wierzytelnosci. 

VIII. Kryteria i tryb wyboru ofert. 

1. Oferty b~d'l opiniowane przez Komisj~ Konkursow'l w spos6b okreslony 
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej. 

2. Kryteria oceny zlozonych ofert i skale punktowe: 
1) mozliwose realizacj i zadania publicznego przez oferenta - [od 0 do 6] pkt; 
2) przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu 

do jego zakresu rzeczowego - rod 0 do 8] pkt; 
3) proponowana jakose wykonania zadania i kwalifikacje os6b przy udziale kt6rych oferent 

b~dzie realizowae zadanie publiczne - rod 0 do 14] pkt; 
4) wysokose planowanego przez oferenta udzialu srodk6w finansowych wlasnych lub srodk6w 

pochodz'lcych z innych zr6del na realizacj~ zadania publicznego - [od 0 do 5] pkt; 
5) planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy 

i praca spoleczna czlonk6w - rod 0 do 5] pkt; 
6) ocena realizacji zadan publicznych w przypadku oferenta, kt6ry w latach poprzednich 

realizowal zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci oraz sposobu 
rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacj~ zadaiJ. - [od -2 do 2] pkt; 

7) ocena specyfiki dyscypliny lub przedsi~wzi~cia, atrakcyjnose programu zawartego 
w ofercie i jego znaczenie dla 16dzkiego sportu - [od 0 do 6] pkt. 

3. Maksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania w konkursie wynosi 46 pkt. 
Dotacja moze bye przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofert~ nie mniej niz 55% 
punkt6w mozliwych do uzyskania w konkursie. 



4. Komisja Konkursowa moze zmienie wysokose dotacji i zakres realizacji zadania 
w stosunku do zlozonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania 
kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta. 

5.0g1oszenie wynik6w konkursu ofert nastcwi niezwlocznie po jego rozstrzygni~ciu 
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem intemetowym (http://bip.uml.lodz.pl/), 
na Portalu (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/) 
i na tablicach ogloszen Urz~du Miasta Lodzi. 

6. 0 rozstrzygni~ciu co do oferty oraz 0 przyznanej kwocie dotacji oferent jest 
zawiadamiany r6wniez elektronicznie. 

7. Konkurs ofert zostaje uniewazniony jezeli: 
1) nie zlozono zadnej oferty; 
2) zadna ze zlozonych ofert nie spelniala wymog6w zawartych w ogloszeniu. 

8. Zastrzega si~ mozliwose przesuni~cia terminu skladania ofert, zmiany terminu 
zakonczenia post~powania konkursowego oraz zmiany wysokosci srodk6w w zadaniach 
konkursowych, bez podania przyczyny - nie p6zniej niz do dnia zatwierdzenia wynik6w 
konkursu. 

9. Zastrzega si~ mozliwose odwolania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed 
uplywem terminu skladania ofert w konkursie. 

IX. Wymagania szczegolowe dotycz~ce realizacji zadan. 

Wymagania szczegolowe dotycz~ce realizacji zadania nr 1 pn. "Organizacja Mistrzostw 
Europy i meczu reprezentacji Polski w rugby", w terminie czerwiec -listopad 2018 r. 

Planowana kwota na realizacj~ zadania - do 700.000 zl 

1. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu tumieju Mistrzostw Europy w rugby 7, 
w kt6rych wezmie udzial najlepszych 12 druzyn Europy oraz meczu reprezentacji Polski 
w rugby 15. 

2. Obiekty, w kt6rych organizowane b~d'l. imprezy, musz'l. znajdowae si~ na terenie Miasta 
Lodzi oraz musz'l. bye przystosowane do ich przeprowadzenia, a takze posiadae stosowne 
pozwolenia i certyfikaty dopuszczaj'l.ce do organizacji imprez. 

3. Do zlozenia oferty uprawniony jest wy1'l.cznie podmiot posiadaj'l.cy prawa organizacji 
Mistrzostw Europy, nadane przez mi~dzynarodow'l. organizacj~ sportOW'l., kt6rej czlonkiem 
jest Polski Zwi'lZek Rugby. 

4. Organizator zobowi'lZany jest do uwzgl~dnienia w ofercie szerokiego zakresu dzialan 
promocyjnych m.in.: promocji miasta jako gospodarza imprez w ramach transmisji 
telewizyjnych, identyfikacji wizualnej miasta jako gospodarza imprez na materialach 
reklamowych, dzialania outdorowe (billboardy, citylighty, siatki i inne nosniki) 
i eventowe na terenie miasta. 

5. Wnioskowana kwota dotacji nie moze przekroczye 98 % calkowitego kosztu zadania (nalezy 
wykazae co najmniej 2 % finansowych srodk6w wlasnych b'l.dz pozyskanych z innych 
zr6del; nie dopuszcza si~ zamiany wkladu finansowego na wklad osobowy, 
w tym wycen~ pracy spolecznej czlonk6w; zadeklarowany wklad wlasny musi zostac 
wykorzystany w trakcie realizacji zadania). 

6. Oferent zobowi'lZany jest zal'l.czye do oferty oswiadczenie 0 braku wymagalnych 
zobowi'l.zan finansowych wobec Miasta Lodzi, stanowi'l.ce za1'l.cznik nr 3 do zarz'l.dzenia. 

7. Zlecanie zadania publicznego odb~dzie si~ w formie wsparciajego realizacji. 
8. Podmiot skladaj'l.cy ofert~ musi bye organizacj'l. pozarz'l.dow'l. lub podmiotem, 0 kt6rym 

mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie, ktorego cele statutowe wi'l.z'l. si~ z zakresem przedmiotowym zadania. 



9. Oferent nie moze ubiegae si~ 0 srodki finansowe z innychjednostek organizacyjnych Urz~du 
Miasta Lodzi na realizacj~ element6w zadania konkursowego wskazanych w ofercie. 

10. W ramach dotacji nie dopuszcza si~ wnioskowania 0 zakup srodk6w trwalych w wysokosci 
powyzej 3.500 zl. 

11. Imprezy powinny bye zorganizowane w miejscu i w spos6b umozliwiaj'tcy udzial w niej 
os6b niepelnosprawnych, zgodnie z "L6dzkim standardem dost<tpnosci", stanowi'tcym 
zal'tcznik do zarz'tdzenia Nr 7120NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 pazdziemika 
2017 r. w sprawie wprowadzenia "L6dzkiego standardu dost~pnosci". 

12. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzgl~dniae przede wszystkim 
niezb~dne koszty organizacji imprezy, w tym w szczeg6lnosci: 
1) koszty wynaj~cia obiektu; 
2) koszty obslugi s~dziowskiej, medycznej oraz technicznej; 
3) zakup sprz<ttu niezb~dnego do realizacj i zadania; 
4) wypozyczenie sprz~tu niezb~dnego do realizacji zadania; 
5) koszty zakwaterowania i wyzywienia na terenie Lodzi s<tdzi6w oraz uczestnik6w 
6) koszty ochrony wynaj<ttej w celu zabezpieczenia imprezy; 
7) koszty infrastruktury informatycznej, niezb<tdnej do realizacji zadania; 
8) koszty transportu materia16w i os6b, niezb<tdnych do realizacji zadania; 
9) koszty dzialaii promocyjnych w kwocie nie wyzszej niz 20% calkowitej kwoty realizacji 

zadania, w tym zakup gadzet6w lub upomink6w dla uczestnik6w imprezy; 
10) zakup puchar6w i medali dla uczestnik6w imprezy; 
11) koszty organizacyjne w kwocie nie wyzszej niz 20% calkowitej kwoty realizacji zadania. 

13. Peln't odpowiedzialnose za wykonanie zadania oraz za bezpieczenstwo uczestnik6w imprez 
ponosi organizator, kt6ry zobowi'tzany jest do ich ubezpieczenia od nast~pstw 
nieszcz~sliwych wypadk6w, na zasadach og6lnych. 

14. Imprezy musz't bye zorganizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. 
o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 oraz z 2018 r. poz. 138 
i 310). 

15.0ferent nie moze posiadae wymagalnego zadluzenia wobec Miasta Lodzi, miejskich 
jednostek organizacyjnych, Urz~du Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych. 

16. Wobec oferenta nie mog't bye prowadzone egzekucje s'tdowe, administracyjne b'tdz zaj<tcia 
wierzytelnosci. 

17. Miasto L6dz zastrzega sobie prawo do odst'tPienia od zawarcia umowy 
lub natychmiastowego jej rozwi'tzania, jezeli po zakonczeniu procedury konkursowej 
do Urz~du Miasta Lodzi wplynie informacja 0 wymagalnosci zadluzenia Oferenta wobec 
Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, Urz~du Skarbowego oraz Zakladu 
Ubezpieczen Spolecznych lub zostanie wobec niego rozpocz~ta egzekucja s'tdowa, 
administracyjna b'tdz zaj~cie wierzytelnosci. 

18. Miasto L6dz zastrzega sobie prawo do odst'tPienia od zawarcia umowy 
lub natychmiastowego jej rozwi'tzania, jezeli Oferent utraci mozliwosci organizacyjne 
i finansowe organizacji imprezy. 

Wymagania szczegolowe dotycz~ce realizacji zadania nr 2 pn. "Akademickie Mistrzostwa 
Swiata w unihokeju i cheerleadingu", w terminie czerwiec -listopad 2018 r. 

Planowana kwota na realizacj~ zadania - do 100.000 zl 

1. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu: 
1) Akademickich Mistrzostw Swiata w unihokeju; 
2) Akademickich Mistrzostw Swiata w cheerleadingu. 



2. Obiekty, w kt6rych organizowane b~dll imprezy, muszll znajdowae si~ na terenie Miasta 
Lodzi oraz muszll bye przystosowane do ich przeprowadzenia, a takze posiadae stosowne 
pozwolenia i certyfikaty dopuszczajllce do organizacji imprez. 

3. Do zlozenia oferty uprawniony jest wy1llcznie podmiot posiadajllcy prawa organizacji 
Akademickich Mistrzostw Swiata w unihokeju cheerleadingu, nadane przez 
mi~dzynarodowll organizacj~ sportowll. 

4. Organizator zobowi,\:zany jest do uwzgl~dnienia dzialan promocyjnych m.in.: promocji 
miasta jako gospodarza imprez w ramach transmisji telewizyjnych, identyfikacji wizualnej 
miasta jako gospodarza imprez na materialach reklamowych. 

5. Wnioskowana kwota dotacji nie moze przekroczye 98 % calkowitego kosztu zadania (nalezy 
wykazae co najmniej 2 % finansowych srodk6w wlasnych blldz pozyskanych z innych 
:h6del; nie dopuszcza si~ zamiany wkladu finansowego na wklad osobowy, 
w tym wycen~ pracy spolecznej czlonk6w; zadeklarowany wklad wlasny musi zostae 
wykorzystany w trakcie realizacji zadania). 

6. Oferent zobowi'l:Zany jest za1llczye do oferty oswiadczenie 0 braku wymagalnych 
zobowillzan finansowych wobec Miasta Lodzi, stanowillce za1llcznik nr 3 do zarzlldzenia. 

7. Zlecanie zadania publicznego odb~dzie si~ w formie wsparciajego realizacji. 
8. Podmiot skladajllcy ofert~ musi bye organizacjll pozarzlldowll lub podmiotem, 0 kt6rym 

mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie, kt6rego cele statuto we willzll si~ z zakresem przedmiotowym zadania. 

9. Oferent nie moze ubiegae si~ 0 srodki finansowe z innychjednostek organizacyjnych Urz~du 
Miasta Lodzi na realizacj~ element6w zadania konkursowego wskazanych w ofercie. 

10. W ramach dotacji nie dopuszcza si~ wnioskowania 0 zakup srodk6w trwalych w wysokosci 
powyzej 3.500 zl. 

11. Imprezy powinny bye zorganizowane w miejscu i w spos6b umozliwiajllcy udzial w niej 
os6b niepelnosprawnych, zgodnie z "L6dzkim standardem dost~pnosci", stanowillcym 
za1llcznik do zarzlldzenia Nr 7120NIIIl 7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 pazdziemika 
2017 r. w sprawie wprowadzenia "L6dzkiego standardu dost~pnosci". 

12. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzgl~dniae przede wszystkim 
niezb~dne koszty organizacji imprezy, w tym w szczeg6lnosci: 

1) koszty wynaj~cia obiektu; 
2) koszty obslugi s~dziowskiej, medycznej oraz technicznej; 
3) zakup sprz~tu niezb~dnego do realizacj i zadania; 
4) wypozyczenie sprz~tu niezb~dnego do realizacji zadania; 
5) koszty zakwaterowania i wyzywienia na terenie Lodzi s~dzi6w oraz uczestnik6w; 
6) koszty ochrony wynaj~tej w celu zabezpieczenia imprezy; 
7) koszty infrastruktury informatycznej, niezb~dnej do realizacji zadania; 
8) koszty transportu materia16w i os6b, niezb~dnych do realizacji zadania; 
9) koszty dzialail promocyjnych w kwocie nie wyzszej niz 10% calkowitej kwoty realizacji 

zadania, w tym zakup gadzet6w lub upomink6w dla uczestnik6w imprezy; 
10) zakup puchar6w i medali dla uczestnik6w imprezy; 
11) koszty organizacyjne w kwocie nie wyzszej niz 10% calkowitej kwoty realizacji zadania. 

13. Pelnll odpowiedzialnose za wykonanie zadania oraz za bezpieczenstwo uczestnik6w imprez 
ponosi organizator. 

14. Imprezy muszll bye zorganizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. 
o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 oraz z 2018 r. poz. 138 
i 310). 



15. Oferent nie moze posiadae wymagalnego zadluzenia wobec Miasta Lodzi, miejskich 
jednostek organizacyjnych, Urz~du Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych. 

16. Wobec oferenta nie mog't bye prowadzone egzekucje s'tdowe, administracyjne b'tdz zaj~cia 
wierzytelnosci. 

17. Miasto L6dz zastrzega sobie prawo do odstcwienia od zawarCIa umowy 
lub natychmiastowego jej rozwi'tzania, jezeli po zakonczeniu procedury konkursowej 
do Urz~du Miasta Lodzi wplynie informacja 0 wymagalnosci zadluzenia Oferenta wobec 
Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, Urz~du Skarbowego oraz Zakladu 
Ubezpieczen Spolecznych lub zostanie wobec niego rozpocz~ta egzekucja s'tdowa, 
administracyjna b'tdz zaj~cie wierzytelnosci. 

18. Miasto L6dz zastrzega sobie prawo do odstcwienia od zawarcia umowy 
lub natychmiastowego jej rozwi'tzania, jezeli Oferent utraci mozliwosci organizacyjne 
i finansowe organizacji imprezy. 

Wymagania szczegolowe dotycz~ce realizacji zadania nr 3 pn. "Upowszechnianie sportu 
wsrod dzieci i mlodziezy szkolnej - turnieje i zawody zach~caj~ce uczniow do uprawiania 
sportu", realizacja w terminie czerwiec - listopad 2018 r. 

Planowana kwota na realizacj~ zadania - do 30.000 zl 

1. Dotacja przeznaczona na realizacj~ zadania zawartego w ofercie nie moze przekroczye 95% 
koszt6w calkowitych (nalezy wykazae co najmniej 5% finansowych srodkow wlasnych b'tdz 
pozyskanych z innych zrode!; nie dopuszcza si~ zamiany wkladu finansowego na wklad 
osobowy, w tym wycen~ pracy spolecznej czlonkow; zadeklarowany wklad wlasny musi 
zostae wykorzystany w trakcie realizacji zadania). 

2. Celem zadania jest zwi~kszenie aktywnosci ruchowej dzieci i mlodziezy poprzez udzial 
w szkolnych turniejach i zawodach sportowych. 

3. Podmiot przyst~puj'tcy do konkursu obowillZany jest przygotowae ofert~, ktora b~dzie 
zakladala realizacj~ szkolnych turniejow i zawodow sportowych, z zachowaniem 
nast~puj'tcych warunkow: 
1) organizacja szkolnych turniejow i zawodow w co najmniej 4 dyscyplinach sportowych, w 

tym lekkoatletyka, plywanie, badminton oraz pilka nozna dziewcz'tt dla jak najwi~kszej 
liczby lodzkich szkol; 

2) wymagany jest l'tczny udzial co najmniej 60 lodzkich szkol; 
3) organizacja szkolnych turniejow i zawodow sportowych wedlug wewn~trznego 

regulaminu realizatora zadania, opracowanego na podstawie uproszczonych przepis6w 
polskich zwillZkow sportowych; 

4) uczestnik nie moze bye czynnym zawodnikiem klubu sportowego; 
5) oferent nie moze pobierae oplat za udzial; 
6) organizacja szkolnych turniejow i zawodow sportowych dopuszczalna w miesi'tcach: 

czerwic, wrzesien, pazdziernik i listopad, z wyl'tczeniem okresu wakacyjnego (nie mozna 
planowae i rozliczae kosztow merytorycznych oraz kosztow dotycz'tcych obslugi zadania 
w miesi'tcach lipiec-sierpien). 

4. Dokonany zostanie wybor jednego oferenta, ktory zorganizuje caly program szkolnych 
turniejow i zawod6w sportowych spelniaj'tc warunki wymienione w pkt 3. 

5. W konkursie preferowane b~d't organizacje sportowe mog'tce wykazae doswiadczenie 
w organizacji zawodow szkolnych na wszystkich poziomach nauczania. 

6 Realizator zadania zobowi'tzany jest do zapewnienia: obiektow sportowych 0 odpowiednim 
standardzie, obslugi s~dziowskiej oraz obslugi technicznej i medycznej. 



7. Zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie nie moze bye zbiezny 
z ofertq, ktora uzyskala dotacj~ w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego 
w jakiejkolwiek innej komorce organizacyjnej Urz~du Miasta Lodzi. 

8. Oferent nie moze posiadae wymagalnego zadluzenia wobec Miasta Lodzi (Urz~du Miasta 
Lodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urz~du Skarbowego oraz Zakladu 
Ubezpieczen Spolecznych. 

9. Wobec oferenta nie mog,! bye prowadzone egzekucje s,!dowe, administracyjne b,!dz zaj~cia 
wierzytelnosci. 

10. Miasto zastrzega sobie prawo do odst'lPienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej 
rozwi,!zania, jezeli po zakonczeniu procedury konkursowej, do Urz~du Miasta Lodzi wplynie 
informacja 0 wymagalnosci zadluzenia oferenta wobec Miasta Lodzi (Urz~du Miasta Lodzi 
i miejskich jednostek organizacyjnych), Urz~du Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen 
Spolecznych lub zostanie wobec oferenta rozpocz~ta egzekucja s,!dowa, administracyjna 
b,!dz zaj~cie wierzytelnosci. 

Uwaga! 
Informacje 0 konkursie moina uzyskac bezposrednio w Wydziale Sportu 
w Departamencie Spraw Spolecznych UrZfdu Miasta Lodzi, uL ks. Skorupki 21, 
III piftro, pok6j nr 3, w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem internetowym 
(http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu (http://uml.lodz.plJdla-mieszkancow/lodzianie
decyduja/organizacje-pozarzadowel) orazpod nr tel. 638-48-36. 



Zahtcznik Nr 2 
do zarz~dzenia Nr g 431 NII/18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia46 maja 2018 r. 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej 

§ 1. Ilekroc w niniejszym Regulaminie jest mowa 0: 
1) realizatorach konkurs6w ofert - nalezy przez to rozumiec kierownik6w kom6rek 

organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi, kt6rzy realizuj~ czynnosci zwi~zane 
z planowaniem, oglaszaniem, przeprowadzaniem, rozstrzyganiem konkurs6w ofert oraz 
kontrol~ realizowanych zadan i rozliczaniem przyznanych dotacji; 

2) organizacjach pozarz~dowych - nalezy przez to rozumiec organizacje pozarz~dowe 
oraz podmioty, 0 kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie; 

3) zadaniu publicznym - nalezy przez to rozumiec zadanie publiczne, 0 kt6rym mowa 
wart. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie; 

4) konkursie ofert - nalezy przez to rozumiec otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadania publicznego; 

5) Komisji Konkursowej - nalezy przez to rozumiec Komisj~ KonkursowCl, powolan~ przez 
Prezydenta Miasta Lodzi do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizacj~ 
zadan publicznych; 

6) Przewodnicz~cym - nalezy przez to rozumiec Przewodnicz~cego Komisji Konkursowej; 
7) ofercie - nalezy przez to rozumiec ofert~ zlozon~ do konkursu ofert przez organizacj~ 

pozarz~dow~ na realizacj~ zadania publicznego; 
8) oferencie - nalezy przez to rozumiec organizacj~ pozarz~dow~ skladaj~c~ ofert~ 

w konkursie ofert na realizacj~ zadania publicznego; 
9) Trybie - nalezy przez to rozumiec Tryb planowania, oglaszania, przeprowadzania 

i rozstrzygania otwartych konkurs6w ofert na realizacj~ ze srodk6w budzetu miasta Lodzi 
zadan publicznych przez organizacje pozarz~dowe oraz podmioty, 0 kt6rych mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadan i rozliczania przyznanych dotacji, 
wprowadzony odr~bnym zarz~dzeniem Prezydenta Miasta Lodzi; 

10) Portalu - nalezy przez to rozumiec stron~ intemetow~ Urz~du Miasta Lodzi pod adresem: 
http://uml.lodz.plldla-mieszkancow/lodzianie-decydujalorganizacje-pozarzadowe/. 

§ 2. Po uplywie terminu skladania ofert, Przewodnicz~cy zwoluje posiedzenia Komisji 
Konkursowej i zaprasza na posiedzenie osoby w liczbie okreslonej w niniejszym zarz~dzeniu. 

§ 3. 1. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach bez udzialu oferent6w. 
2. Udzial w pracach Komisji Konkursowej jest nieodplatny i za udzial w posiedzeniach 

jej czlonkom nie przysluguje zwrot koszt6w podr6zy. 
3. Posiedzenia Komisji Konkursowej prowadzi Przewodnicz~cy, a w przypadku jego 

nieobecnosci wyznaczony przez Przewodnicz~cego czlonek Komisji Konkursowej. 
4. Komisja Konkursowa obraduje w obecnosci przynajmniej polowy jej skladu, 

a czlonkowie swoj~ obecnosc potwierdzaj~ na kazdym posiedzeniu na liscie obecnosci. 
5. Czlonkowie Komisji Konkursowej na jej pierwszym posiedzeniu skladaj~ 

oswiadczenie, kt6rego wz6r okresla zal~cznik do niniejszego Regulaminu. 



6. W pracach Komisji Konkursowej moget uczestniczyc takze, z glosem doradczym, 
osoby posiadajetce specjalistycznet wiedz~ w dziedzinie obj~tej konkursem. 

7. Kazde posiedzenie jest protokolowane. Protok61 koncowy podpisujet wszyscy 
czlonkowie Komisji Konkursowej, kt6rzy brali udzial w posiedzeniach Komisji 
Konkursowej. 

8. Obslug~ organizacyjno-technicznet Komisji Konkursowej zapewnia realizator 
konkursu ofert. 

§ 4. 1. Komisja Konkursowa oplmuJe jedynie oferty ocenione pozytywnie 
pod wzgl~dem formalnym z uwzgl~dnieniem zasad okreslonych w rozdziale 6 Trybu. 

2. Po zakonczeniu opiniowania ofert Komisja Konkursowa na podstawie danych 
zawartych w Kartach oceny merytorycznej oferty tworzy list~ rankingowet ofert 
i rekomenduje do dofinansowania oferty, kt6re uzyskaly najwi~kszet liczb~ punkt6w. 
Rekomendacja zawiera propozycj~ kwoty dotacji. 

3. Nast~pnie Komisja Konkursowa sporzetdza protok61 koncowy zawierajetcy list~ 
rankingowet oraz zestawienie zbiorcze obejmujetce wykaz oferent6w, kt6rych oferty zostaly 
zaopiniowane pozytywnie z uwzgl~dnieniem wysokosci proponowanej dotacji oraz wykaz 
oferent6w, kt6rych oferty zostaly zaopiniowane negatywnie, zgodnie z zaletcznikiem Nr 7 
do Trybu. 

4. Dokumenty, 0 kt6rych mowa w ust. 3, przekazywane Set przez Przewodniczetcego 
do rozstrzygni~cia Pierwszemu Wiceprezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 5. Po rozstrzygni~ciu konkursu ofert przez Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Lodzi, 
Przewodniczetcy bez zb~dnej zwloki zamieszcza wyniki konkursu ofert w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na Portalu i na tablicach ogloszen Urz~du Miasta Lodzi. 



Zahtcznik 
do Regulaminu 

Dotyczy otwartego konkursu ofert ogloszonego na podstawie 
zarzctdzenia Nr 8431NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 16 maja 2018 roku 

OSWIADCZENIE CZLONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Oswiadczam, ze nie pozostaj~ I pozostaj~· w takim stosunku prawnym lub faktycznym 
z oferentami bior'l.cymi udzial w procedurze konkursowej, kt6ry moze budzic uzasadnion'l. 
w'l.tpliwosc co do mojej bezstronnosci podczas oceniania ofert. 

L6di, dnia .................. . 
Czytelny podpis osoby skladajllcej oswiadczenie 

·wlasciwe podkreslic 



Nazwa oferenta 

Zahlcznik Nr 3 
do zarz,\:dzenia NrS431 NUll 8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia AGmaja 2018 r. 

OSWIADCZENIE OFERENTA • 

o nieposiadaniu zobowi~zan wobec Miasta Lodzi 

Oferent oswiadcza, ze na dzien zlozenia oferty: 

1) nie posiada / posiada* wymaga1nego zadluzenia wobec Miasta Lodzi (Urz~du Miasta 
Lodzi i miejskichjednostek organizacyjnych); 

2) nie posiada / posiada* zaleglosci z tytulu realizacji zadan finansowanych / 
dofinansowanych z budzetu Miasta Lodzi w latach ubieglych; 

3) nie s~ prowadzone / s~ prowadzone* wobec oferenta egzekucje s,\:dowe, administracyjne 
b,\:dz zaj~cia wierzytelnosci; 

4) nie posiada / posiada* zaleglosci wobec Miasta Lodzi z tytulu najmu lub bezumownego 
zajmowania lokalu uzytkowego lub gruntu; 

5) nie posiada / posiada* zaleglosci wobec Miasta Lodzi z tytulu uzytkowania wieczystego 
lub dzierzawy gruntu. 

* niepotrzebne skreslic 

czytelne podpisy os6b uprawnionych 
/ piecz'\:tki imienne i podpisy os6b 

uprawnionych 

W przypadku, gdy oferent posiada zaleglosci, 0 ktorych mowa w pkt 1-5, prosimy 
zamiescic kr6tk~ informacj~ na ich temat (wysokosc zaleglosci oraz przyczyny ich 
posiadania) 

• Wymagane tylko w przypadku, gdy wzor oferty w ramach konkursu nie zawiera punktow stanowi,!cych 
zawartosc oswiadczenia 


