
ZARZ1\DZENIE NrSg16NIIII8 
PREZYDENTA MIAST A LODZI 

z dnia AO l1,pcD. 2018 r. 

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej 
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadan 
publicznych w zakresie kuItury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego, 

wylonionych w konsuItacjach spolecznych dotyczl}cych bud:ietu obywatelskiego na 2018 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorzqdzie powiatowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1. ust. 2 i 3 
oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziala1nosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie (Oz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723) 

zarzl}dzam, co nast~puje: 

~ I. I. Oglaszam otwarty konkurs ofert w fonnie powierzenia realizacji zadail publicznych 
w zakresie kuItury. sztuki, ochrony d6br kuitury i dziedzictwa narodowego. wylonionych 
w konsuitacjach spolecznych dotycz'lcych budzetu obywatelskiego na 2018 r. 

2. Trese ogloszenia 0 konkursie, 0 kt6rym mowa w ust. I, stanowi za1'lcznik 
N r I do zarz'ldzenia. 

3. Ogloszenie publikuje siy poprzezjego zamieszczenie: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.uml.lodz.pl/; 
2) na Portalu http://uml.lodz.plldla-mieszkancow/lodzianie-decydujalorganizacje-pozarzqdowe/: 
3) na tablicach ogloszeil w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi. 

S 2. 1. W celu opiniowania ofert zlozonych do konkursu, 0 kt6rym mowa w § 1, powoluj<: 
Komisjy Konkursow'!, zwan'! dalej Komisj,!. w skladzie: 

1) Przewodnicz'lcy - Oagmara Smigielska Oyrektor Wydzialu Kultury 
w Oepartamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzydu 
Miasta Lodzi; 

2-6) Czlonkowic: - dw6ch przedstawicieli Wydzialu Kultury w Oepartamencie 
Partycypacji Spolecznej i KuItury Urzydu Miasta Lodzi; 

- przedstawiciel Biura ds. Partycypacji Spolecznej 
w Oepartamencie Partycypacji Spolecznej i KuItury Urzydu 
Miasta Lodzi; 
dw6ch przedstawicieli reprezentuj'lcych organizacje 
pozarz'!dowe lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustmvy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie. 

2. Komisja dziala na postawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. stanowi,!cego 
zal,!cznik Nr 2 do zarz,!dzenia. 

~ 3. Oferenci skladaj,! oswiadczenie 0 nieposiadaniu zobowi')Zail wobec Miasta Lodzi. 
kt6rego wz6r stanowi zal'lcznik Nr 3 do zarz'ldzenia. 



§ 4. Wykonanie zarz1)dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Kultury w Departamencic 
Partycypacji Spolecznej i Kultury Urz"du Miasta Lodzi. 

§ 5. Zarz1)dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



OGLOSZENIE 

Prezydenta Miasta Lodzi 

Zal,!cznik Nr 1 
do zarz,!dzenia Nr8g16/vIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 40 ~ pO<). 2018 r. 

oglasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadait pUblicznych 
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego, 

wylonionych w konsultacjach spolecznych dotycz:Jcego budzetu obywatelskiego 
na 2018 r. 

I. Rodzaje zadait i wysokosc srodkow publicznych, ktore miasto LOdz rna zamiar 
przcznaczyc na realizacj~, a taki:e term in realizacji zadait. 

1. Nazwa zadania: "Warsztaty tkackie dla mieszkaitcow osiedla Katedralna" 
Termin realizacji: 20 lipca - 30 listopada 2018 r. 
Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacjt; zadania - 18.800 zl. 

2. Nazwa zadania: "Dwor szlachecki - poszukiwania zaginionego Zarzewa" 
Termin realizacji: 20 lipca - 30 listopada 2018 r. 
Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacjt; zadania - 19.000,00 zl. 

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

1) W 2017 roku zadanie objt;te konkursem nie bylo realizowanc 
:2) W 2018 roku zadanie objt;te konkursem nie bylo rcalizowane. 

III. Warunki przyznawania dotacji. 

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

konkursowym; 
3) przedstawi,! ofertt; poprawnie sporz'!dzon'! na formularzu zgodnym ze wzorem okreslonym 

w aktualnym rozporzqdzeniu ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego 
i w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w; 



4) pnl\\idlowo oszacuj,) kwot, dofinansowania w ramach dotacji; 
5) zlozq potwierdzenie zlozenia oferty podpisane przez wszystkie osoby upowaznione do 

skladania oswiadczel1 woli w imieniu oferenta; 
6) zalqczq poprawnie v. ypelnione zahjczniki tj: 

a) os\viadczcnie oferenta 0 nieposiadaniu zobowi')zal1 wobec Miasta Lodzi. stanowi,!cc 
zulqcznik Nr 3 do zarz,)dzenia. 

b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru S'ldowego (jedynie w sytuacji gdy nic jest on 
niedostt;pny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwosci). 

c) kopit; umowy lub statutu sp61ki - w przypadku gdy oferent jest sp6lk'l 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. 
2. Zalqczniki nalezy zlozyc w formie elektronicznej za posrednictwem Generatora 

Wniosk6w dodaj'lc je do skladanej oferty. Dopuszcza si, mozliwosc dostarczenia 
za1'lcznik6w w formie papierowej, skladaj'lc je wraz z potwierdzeniem zlozenia oferty. 

3. Oferty, kt6re spelni'l wymogi formalne Opll1lOWane byd'l pod wzgl"dem 
mery10rycznym z uwzgl"dnieniem kryteri6w okreslonych wart. 15 ust. 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

4. Postypowanie konkursowe odbywae si" bydzic 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 przypadku jednej oferty nie moze przekroczye 100% 
calkowitego kosztu zadania. 

IV. Warunki realizacji zadania. 

1. Podmioty, kt6re otrzymajq dotacj" na realizacj, zadania s'l zobowi'lzane zamleSClC 
w spos6b czytelny informacj", it realizowany projekt jest dofinansowany z budzctu 
miasta Lodzi. Infom1acja, wraz z logotypem miasta Lodzi, powinna bye zawarta 
v. wydawanych w ramach zadania publikacjach, materialach informacyjnych. 
promocyjnych. poprzez media, w tym na stronie intemetowej zleceniobiorcy. jak r6wniez 
stosownie do charakteru zadania. poprzez widoCZl1'l w miejscu jego realizacji tablic" lub 
ustn'l informacjy kierowan'l do odbiorc6w w nast"pujqcym brzmieniu .. Zadanie 
zostalo/jest zrealizowane/realizowane dziyki finansowaniu z VI edycji budzetu 
obywatelskiego Miasta Lodzi". Logotyp Miasta Lodzi dost"pny jest na stronie: 
http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/. 

2. Dopuszcza silt mozliwosc dokonania pomiydzy poszczeg6lnymi pozycjami 
w kosztorysie przesuniyc do 10% wysokosci dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji. bez 
koniecznosci aneksowania umowy. Przesuniycie w tym trybie w ramach danej dotacji nie 
moze bye wi"ksze niz kwota 5.000.00 zl. Powyzsze przesuni<;cia nie mogq zwiykszac 
\\ysokosci srodk6w przewidzianych na pokrycie koszt6w obslugi zadania. w tym 
koszt6w administracyjnych i wynagrodzel1 za czynnosci zwi'lzane z obslug" zadania. 
o przesuni"ciach. wraz z uzasadnieniem. nalezy poinformowac w sprawozdaniu 
kOl1cowym z realizacji zadania. 

3. Przcsuniycia pomi<;dzy poszczeg6lnymi pozycjami w kosztorysie. w cz<;sci dotycz'lccj 
przyznanej dotacji. kt6re przekrocz'l 10%, wymagaj'l pisemnej zgody realizatora konkursu 
ofel1. po wczeSniejszym zlozeniu przez zleceniobiorc" stosownego wniosku wraz 
z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagaj'l sporz'ldzenia aneksu. 

V. Koszty kwalifikowane. 

Srodki z przyznanej dotacji mog'l bye wydatkowane wy1'lcznie na pokrycie wydatk6w: 



I) niezb~dnyeh do realizaeji zadania: 
2) przewidzianyeh w of ere ie, uwzgl~dnionyeh w kosztorysie stanowi,!eym zalqcznik 

do umowy zawartej pomiydzy oferentem a Miastem L6dz; 
3) spelniaj,!cych wymogi racjonalnego i oszczydnego gospodarowania srodkami publicznymi 

z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszyeh efekt6w z danych naklad6w: 
4) faktycznie poniesionyeh 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 \\ykazanyeh w dokumentaeji finansowej oferenta; 

6) zwi,!zanych z kosztami obslugi zadania, w tym kosztami administraeyjnymi 
(m.in.: koordynaeja administraeyjna zadania, wykonywanie zadan administraeyjno
nadzorezo-kontrolnyeh, obsluga prawna i finansowa zadania); 

7) zwi,!zanyeh z zakupem srodk6w trwalyeh, kt6ryeh jednostkowy koszt nie przekracza 
3.500,00 zl; 

8) zgodnych z wymaganiami szczeg610wymi realizaeji zadania, zawartymi w ezysei IX 
ogloszenia. 

VI, Koszty niekwalifikowane. 

La koszty. kt6ryeh me mozna sfinansowae z przyznaneJ dotaeji uznaJe SH~ 

w szczeg6lnosci: 
1) zobowi,!zania powstale przed dniem podpisania umowy; 
2) budow", zakup budynk6w lub lokali, zakup grunt6w; 
3) wydatki zwi,!zane z dzialalnosci,! gospodarcz,!; 
4) odsctki od zobowi,!zat\ uregulowanych po terminie platnosci; 
5) koszty kar i grzywien. koszty egzekucji komomiczej i administracyjnej, a takZe koszty 

proces6w s,!dowych oraz koszty realizaeji ewentualnych postanowien; 
6) wydatki zwi,!zane z umow'! leasingu, a w szezeg6lnosei: podatek, marza finansuj,!cego, 

odsetki od refinansowania koszt6w, koszty og6lne, oplaty ubezpieczeniowe; 
7) odliczony podatek V A T. 

VII. Termin i warunki skladania ofert. 

1. Oferty do konkursu ofert sklada Sly na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem 
okreslonym w aktualnym rozporz,!dzeniu 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 Zarz,!dzania Kontaktami 
z Mieszkaneami w Departamencie Obslugi i Administracji Urzydu Miasta Lodzi, 
ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu Sehillera), 90-926 L6dz. w godzinach praey Urzydu 
Miasta Lodzi w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania si, ogloszenia. Kazde 
pot\\ierdzenie zlozenia oferty dotycz'!ee odr,bnego zadania winno bye zlozone oddzielnie. 

3. Za prawidlowe zostan,! uznane podpisy z pieez,!tkq imienni). a w przypadku braku 
piecz'ltki - z ezytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpiscm, 
ul11ozli\\iajqeYI11 weryfikacj, os6b podpisuji)cych potwierdzenie zlozenia ofcrty. 

4. Do konkursu ofert mogi) bye skladane oferty, kt6ryeh realizacja rozpoczyna sit; nie 
wczesniej niz 20 Iipca 2018 r. i konezy sit; nie p6zniej niz 30 Iistopada 2018 r. 



5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu nastypuj'lcych brak6w 
formalnych: 
1) zlozenie po terminie; 
2) niewypelnienie wszystkich punkt6w formularza oferty; 
3) zlozenie w spos6b niezgodny z wymaganiami szczeg610wymi zawartymi w czysci 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 objt;tej 

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 siy w przedziale czasowym 

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

w ogloszeniu konkursowym; 
I I) 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'ljednokrotnemu usuniyciu brak6w i nieprawidlowosci na!ez<j 
te, w kt6rych: 
I) brakjest podpisujednej 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 mogq zostae usuniyte 

w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia 0 koniecznosci 
uzupelnienia oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drogq elektronicznq poprzez konto 
zalozone przez oferenta w Generatorze Wniosk6w. Ponadto, lista podmiot6w wzywanych do 
uzupelnicnia brak6w formalnych publikowana moze bye na Portalu http://uml.lodz.pl/dlu
micszkancow/lodzianie-decydujalorganizacje-pozarzadowe/. Lista podmiotow zawiera 
\\skazanie nazwy oferenta, tytul zadania oraz wskazanie brak6w i nieprawidlowosci do 
usunH;cta. 

8. Nieuzupelnienie wszystkich brak6w i nieprawidlowosci, 0 kt6rych mowa w ust. 61ub 
uzupelnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej. 

9. Przed zlozeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogq sprawdzic oferty 
pod wzglydem formalnym i udzielic stosownych wyjasnien najp6zniej w terminie 
do 2 dni roboczych przed uplywem terminu skladania ofert. 

10. Oferent nie moze posiadac wymagalnego zadluzenia wobec Urzydu Miasta Lodzi, 
Urzydu Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych. 

11. Wobec oferenta nie mogq bye prowadzone egzekucje sqdowe, administracyjne bqdz 
zajt;cia wierzytelnosci. 

12. Miasto L6dz zastrzega sobie prawo do odstqpienia od zawarcia umowy lub 
natychmiastowego jej rozwiqzania, jezeli po zakonczeniu procedury konkursowej do Urzt;du 
Miasta Lodzi wplynie informacja 0 wymagalnosci zadluzenia oferenta wobec Urzydu Miasta 
Lodzi, Urzydu Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub zostanie wobec 
oferenta rozpoczyta egzekucja sqdowa, administracyjna bqdz zajycie wierzytelnosci. 



VIII. Kryteria i tryb wyboru ofert. 

I. Oferty bt;d'l opiniowane przez Komisjt; Konkursow'l w spos6b okreSlony 
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej. 

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

w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego - [od 0 do 8] pkt; 
3) proponowana jakose wykonania zadania i kwalifikacje os6b przy udziale kt6rych oferent 

b,dzie realizowae zadanie publiczne - [od 0 do 14] pkt; 
4) ocena rcalizacji zadat\ publicznych w przypadku oferenta. kt6ry w latach poprzednich 

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

5) zgodnose z wymaganiami szczeg610wymi dotycz'lcymi realizacji zadania [od 0 do 6] pkt: 
6) zadanie realizowane zgodnie z dokumentem "L6dzki standard dostt;pnosci" - [od 0 do 5] 

pkt. 
3. Maksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania w konkursie wynosi 41 pkt. 

Dotacja moze bye przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertt; nie mniej niz 55% 
punkt(\w mozlivlych do uzyskania w konkursie. 

4. Ogloszenie wynik6w konkursu otert nast'lpi niezwlocznie po jego rozstrzygnit;ciu 
w 13illletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pll: 

na Portalu http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-
pozarzadowel i na tablicach ogloszen Urzt;du Miasta Lodzi. 

5. 0 rozstrzygnit;ciu co do oferty oraz 0 przyznanej kwocie dotacji oferent jest 
zawiadamiany r6wniez elektronicznie. 

6. Konkurs ofert zostaje uniewazniony jezeli: 
1 ) nie zlo7:ono zadnej oferty; 
2) zadna ze zlozonych ofert nie spelniala wymog6w zawartych w ogloszeniu. 

7. Zastrzega sit; mozliwose przesuniycia terminu skladania ofert. zmiany terminu 
zakonczenia postypowania konkursowego oraz zmiany wysokosci srodk6w w zadaniach 
konkursO\vych, bez podania przyczyny - nie p6Zniej niz do dnia zatwierdzenia wynik6w 
konkursu. 

8. Zastrzega sit; mozliwose odwolania konkursu ofert, bez podania przyczyny. przed 
lIply\\cm terminu skladania ofert w danym konkursie. 

IX. Wymagania szczeg6/owe dotyczljce realizacji zadania: 

I. \Vymagania dotycz'lce zadania "Warsztaty tkackie dla mieszkanc6w osiedla 
Katedralna. " 

I) stworzenie 4 tematycznych grup , na kt6rych m.in. seniorzy byd'l dzielie sit; wiedz'l 
i umiejytnosciami z zakresu wyrobu tkanin; kaZdy uczestnik bt;dzie m6g1 przyl'lczye 
sit; do wsp61nego tkania oraz nauczye sit; prostych form tkackich w kazdej 
z 5 kategorii: 
a) tkania na bardzie. 
b) tkania tabliczkowego. 
c) przt;dzenia. 
d) tkanie na palcach, 
e) dzierganie, frywolitka, szydelko, haftowanie; 

2) final warsztat6w ma miee miejsce w "Dniu Tkaczki" I pazdziernika 2018 r.: 



3) calosc warsztatow ma zostac sfilmowana. a z materialu ma powstac film 
instruktazowy. ktory zostanie zamieszczony w intemecie aby osoby. ktore chcq siy 
nauczye tkac mogly z niego korzystae. 

2. Wymagania dotycz1)ce zadania •. Dwor Szlachecki Zal~skiego - poszukiwanie 
zaginionego Zarzewa". 
1 ) przeprowadzenie badan dostypnych danych historycznych w tym map oraz ustalenie 
faktow: 

a) znaleze fizycznie gdzie znajdowal siy Oworek 
b) kto w nim mieszkal? 
c) w jakim czasie? 
d) kto go wybudowal? 
e) jak wygl1)dal? 
f) czy znajduj1) siy dokumenty wlasnosci ziemi0 

g) jaka byla metodologia poszukiwan? 
2) w ramach zadania nalezy nalozye mapy historyczne oraz zbadae zrodla historyczne 

w celu szacunkowego okreslenia polozenia dawnego dworku Zalyskiego i innych 
zabudowan historycznego Zarzewa; w przypadku przeprowadzenia bad3i1. 
szczegolnie. jesli uda siy znalezc poszukiwane obiekty ich wyniki powinny zostac 
upublicznione. 

3. Oferent dysponuje doswiadczeniem rozumJanym jako doswiadczenie 
w realiz.acji podobnego przedsiywziycia. 

4. Oferent dysponuje kadrq i zasobami niezbydnymi do realizacji zadania. 
5. Zadania zawarte w ofercie mogq bye realizowane przy udziale partnera. W przypadku 

wskazania partnera niezbydne jest dolqczenie do oferty umowy partnerskiej. oswiadczenia 
partnera lub innego dokumentu poswiadczaj1)cego partnerstwo w realizacji zadania. 

6. Podmioty. ktore nie majq mozliwosci samodzielnej realizacji zadania. zgodnie 
z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie. powinny przedstawie w ofercie informacjy na ten temat ze wskazaniem 
zakresu. w jakim zadanie bydzie realizowane przez podwykonawcow. 

7. Partner nie moze bye podwykonawcq, jak rowniez podwykonawca nie moze bye 
jednoczesnie partnerem. 

8. Podmiot. realizujqc zadanie, zobowiqzany jest do stosowania przepisow prawa, 
w szczegolnosci ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Oz. U. 
z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamowien publicznych (Oz. U. z 2017 poz. 1579 i 2018) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. 0 linansach pub1icznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000). 

9. Przedsiywziycia muszq bye realizowane w sposob zapewniajqcy zgodnose 
z .J.odzkim standardem dostypnosci" stanowiqcym zalqcznik do zarzqdzenia Nr 7120IVIII17 
Prczydcnta Miasta Lodzi z dnia 20 paidziemika 2017 r., a w czysci IV.6 oferty. "Opis 
poszczcgo1nych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego'·. nalezy opisac sposob 
zapc\\nienia dostypnosci wydarzenia dla osob niepelnosprawnych. 

Uwaga! 

lllformacje 0 kOllkursie mozna uzyskac bezposrednio w Wydziale Kultury w Departamencie 
Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzrdu Miasta Lodzi pod numerem telefonu 
42 638-43-56 lub 42 638-43-73, w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzrdu Miasta Lodzi, 
pod adresem internetowym: (!lftp:llbip.uml.lodz.pli oraz na Portalu IItfp:lluml.lodz.plldla
mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzqdowe/. 



Zal,!cznik Nr 2 
do zarz,!dzenia Nr ggr6NIIII8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia /10 'lxpWL 2018 r. 

Regu\amin pracy Komisji Konkursowej 

~ 1. I1ekroc 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, 
og/aszaniem, przeprowadzaniem, rozstrzyganiem konkurs6w ofert oraz kontrolq 
realizowanych zadan i rozliczaniem przyznanych dotacji; 

2) organizacjach pozarz,!dowych - nalezy przez to rozumiec organizacje pozarzqdowe 
oraz podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 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 I 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 realizacj i 
zadania publicznego; 

5) Komisji Konkursowej - nalezy przez to rozumiec Komisj~ Konkursow,!, powolanq przez 
Prezydenta Miasta Lodzi do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizacjy 
zadan publicznych; 

6) Przewodnicz,!cym - nalezy przez to rozumiec Przewodnicz,!cego Komisji Konkursowej; 
7) ofercie - nalezy przez to rozumiec ofert~ zlozonq do konkursu ofert przez organizacj9 

pozarz'!dowq na realizacj~ zadania publicznego; 
8) oferencie - nalezy przez to rozumlec organizacjy pozarz'!dowq skladajqcq ofer((; 

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 pozarzqdowe oraz podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 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 zarzqdzeniem Prezydenta Miasta Lodzi; 

10) Portalu - nalezy przez to rozumlec strony internetowq Urzydu pod adresem: 
http://uml.lodz.plldla-mieszkancow/lodzianie-decydujalorganizacje-pozarzadowe/. 

§ 2. Po uplywie terminu skladania ofert, Przewodniczqcy, zwoluje posiedzenia Komisji 
Konkursowej i zaprasza na posiedzenie osoby w liczbie okreslonej w niniejszym zarzqdzeniu. 

§ 3. I. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach bez udzialu ofcrent6w. 
2. Udzial w pracach Komisji Konkursowej jest nieodplatny i za udzial w posiedzeniach 

jej czlonkom nie przysluguje ZWfOt koszt6w podr6zy. 
3. Posiedzenia Komisji Konkursowej prowadzi Przewodniczqcy, a w przypadku jego 

nicobecnosci wyznaczony przez Przewodniczqcego cz/onek Komisji Konkursowej. 
4. Komisja Konkursowa obraduje w obecnosci przynajmniej p%wy jej skladu, 

a cz]onkowie swojq obecnosc potwierdzajq na kazdym posiedzeniu na liscie obecnosci, 
5. Czlonkowie Komisji Konkursowej na jej pierwszym posiedzeniu skladaj" 

oswiadczenie, kt6rego wz6r okreSla zalqcznik do niniejszego Regulaminu. 
6. W pracach Komisji Konkursowej mogq uczestniczyc takZe, z glosem doradczym, 

osoby posiadajqce specjalistyczn" wiedzy w dziedzinie objytej konkursem. 
7. Kazde posiedzenie jest protokolowane. Protok61 kOllCOWY podpisujq wszyscy 

cz/onkowie Komisji Konkursowej, kt6rzy brali udzial w posiedzeniach Komisji Konkursowej. 



8. Obslug~ organizacyjno-techniczn'l Komisji Konkursowej zapewma realizator 
konkursu ofert. 

§ 4. I. Komisja Konkursowa opiniuje 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, rankingow'l ofert i rekomenduje 
do dolinansowania oferty, kt6re uzyskaly najwi~ksz'l ilosc punkt6w. Rekomendacja zawiera 
propozycj<; kwoty dotacji. 

3. Nastypnie Komisja Konkursowa sporz'ldza protok61 koncowy zawieraj'lcy list" 
rankingow'l oraz zestawienie zbiorcze obejmuj'lce \\iykaz oferent6w, kt6rych oferty zostaly 
zaopiniowane pozytywnie z uwzgl,dnieniem wysokosci proponowanej dotacji oraz wykaz 
oferent6w. kt6rych oferty zostaly zaopiniowane negatywnie, zgodnie z zal'lcznikiem Nr 7 do 
Tryhu. 

4. Dokumenty, 0 kt6rych mowa w ust. 3, przekazywane S'l przez Przewodnicz'lcego do 
rozstrzygni,cia Wiceprezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 5. Po rozstrzygni~ciu konkursu ofert przez Wiceprezydenta Miasta Lodzi. 
Przewodnicz'lcy bez zb,dncj zwloki zamieszcza wyniki konkursu ofert w Biuletynie 
Informacji Publicznej. na Portalu ina tablicach ogloszen Urz,du Miasta Lodzi. 



Zal<tcznik 
do Regulaminu pracy 
Komisji Konkursowej 

Dotyczy otwartego konkursu ofert ogloszonego na podstawie zarz<tdzenia Nr 8876IVIIII8 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10.07.2018 r. 

OSWIADCZENIE CZLONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Oswiadczam, ze nie pozostaj~-pozostaj~* w takim stosunku prawnym lub faktycznym z 
oferentami bior<tcymi udzial w procedurze konkursowej, kt6ry moze budzic uzasadnion<t 
w<ttpliwosc co do mojej bezstronnosci podczas oceniania ofert. 

L6dz, dnia ..................... . 

Czytelny podpis osoby skladaj'l.cej oswiadczenie 

*wlasciwe podkrdlic 


