
• 

• PROTOKOL Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ 

z dnia 5 marca 2018 r. 

dzialaj~cej na podstawie zarz~dzenia Nr 7685/VII118 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
2 lutego 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 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie 
wydatkow realizowanych w ramach budzetu obywatelskiego zaj~cia nordic walking 
dla mieszkailc6w osiedli Wiskitno, Wzniesienia Lodzkie i Mileszki oraz Mlodosc pelna pasji 
- bezplatne zaj~cia sportowo-rekreacyjne oraz rywalizacja uczniow i studentow 
dla mieszkailcow osiedli Zarzew, Andrzejow i Piast6w-Kurak. 

Zgodnie z w/w Zarz~dzeniem obradom Komisji przewodniczyla pam Anna Swierkocka 
p.o. Zast~pcy Dyrektora Wydzialu Sportu UML. 

W posiedzeniu uczestniczyli czlonkowie Komisji: 

• Wojciech Ulatowski - przedstawiciel organizacji pozarz~dowej - L6dzkiego 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej; 

• laroslaw Skura - przedstawiciel organizacji pozarzqdowej - Klubu Sympatykow Pilki 
Siatkowej; 

• Monika Stefaniak - kierownik Oddzialu Kultury Fizycznej; 
• Bartlomiej Mielczarek - inspektor w Oddziale Kultury Fizycznej. 

Na podstawie nazwy oferenta wpisanej na kopercie, czlonkowie Komisji zlozyli oswiadczenia 
o niepozostawaniu w jakimkolwiek stosunku prawnym ani faktycznym z podmiotami 
przyst~puj~cymi do otwartego konkursu ofert. 

Komisja zapoznala si~ i przyj~la protokol oceny formalnej ofert zgloszonych do konkursu 
na realizacj~ zadail: 

• "Wydatki realizowane w ramach budzetu obywatelskiego" - zaj~cia nordic walking 
dla mieszkailc6w osiedli Wiskitno, Wzniesienia Lodzkie i Mileszki - realizacja w terminie 
marzec - pazdziemik 2018 r.; 

• "Wydatki realizowane w ramach budzetu obywatelskiego" - Mlodosc pelna pasji 
- bezplatne zaj~cia sportowo-rekreacyjne oraz rywalizacja uczni6w i studentow 
dla mieszkailcow osiedli Zarzew, Andrzejow i Piastow-Kurak - realizacja w terminie luty 
- grudzieil2018 r., 

ktory zostal sporz~dzony przez upowaznionych pracownik6w Wydzialu Sportu UML. 
Do konkursu ofert na. zadanie: 

• "Wydatki realizowane w ramach budzetu obywatelskiego" - zaj~cia nordic walking 
dla mieszkailc6w osiedli Wiskitno, Wzniesienia L6dzkie i Mileszki - realizacja w terminie 
marzec - pazdziemik 2018 r. - przyst@ily 2 organizacje skladaj~c 2 oferty. 

• "Wydatki realizowane w ramach budzetu obywatelskiego" - Mlodosc pelna pasji 
- bezplatne zaj~cia sportowo-rekreacyjne oraz rywalizacja uczni6w i student6w 
dla mieszkailc6w osiedli Zarzew, Andrzej6w i Piastow-Kurak - realizacja w terminie luty 
- grudzieil2018 f., - przyst@ila 1 organizacja skladaj~c 1 ofert~. 

W wyniku analizy formalnej ustalono, ze wszystkie 3 zlozone oferty spelnialy wymagania 
formalne konkursu. 
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Nast~pnie Komisja ocenila merytorycznie zlozone oferty. Oceniano zgodnosc ofert 
z wymaganiami szczegolowymi do konkursu, a takze z nast~pujqcymi kryteriami: 

• mozliwosc realizacji zadania publicznego przez oferenta [od 0 do 6] pkt; 
• proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob, przy udziale ktorych oferent 

b~dzie realizowac zadanie publiczne [od 0 do 14] pkt; 
• przedstawiona kalkulacja kosztow realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu 

rzeczowego [od 0 do 8] pkt; 
• planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy i 

praca spoleczna czlonkow [od 0 do 5] pkt; 
• ocena realizacji zadaft publicznych w przypadku organizacji, ktore w latach poprzednich 

realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci oraz sposobu 
rozliczenia srodkow otrzymanych na realizacj~ zadan [od -2 do 2] pkt; 

• ocena specyfiki dyscypliny lub przedsi~wzi~cia, atrakcyjnosc programu zawartego 
w ofercie i jego znaczenie dla lodzkiego sportu [od 0 do 6] pkt. 

Zgodnie z wyzej wymienionymi skalami punktowymi, maksymalnie oferta mogla uzyskac 
41 punktow. 

W wyniku przeprowadzonej analizy, w ramach zadan: 

• "Wydatki realizowane w ramach budzetu obywatelskiego" - zajttcia nordic walking 
dla mieszkancow osiedli Wiskitno, Wzniesienia Lodzkie i Mileszki, 

• "Wydatki realizowane w ramach budzetu obywatelskiego" - Mlodosc pelna pasji 
- bezplatne zajttcia sportowo-rekreacyjne oraz rywalizacja uczniow i studentow 
dla mieszkancow osiedli Zarzew, Andrzejow i Piastow-Kurak 

Komisja zdecydowala 0 przydzielaniu dotacji organizacjom, ktore uzyskaly najwyzszq liczbtt 
punktow. Zgodnie z wymaganiami szczegolowymi w kaZdym z zadan dokonany zostal wybor 
jednego oferenta, ktory spelnial wszystkie wymagania. Analizujqc oferty Komisja brala pod 
uwagtt przede wszystkim ocentt specyfiki przedsi~wzi~cia, atrakcyjnosc programu zawartego 
w ofercie, a takze przedstawion'l: przez oferentow kalkulacjtt kosztow realizacji zadania. 
Komisja zdecydowala 0 przydzielaniu dotacji w wysokosci 100 % wnioskowanych kwot 
oferentom, ktorzy uzyskali najwyzszCl liczb~ punktow w obu zadaniach. 

Podpisy czlonkow Komisji: 
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- Wojciech Ulatowski, czlonek Komisji .................. ~ .................................... . 

- Jaroslaw Skura, czlonek Komisji ............... : 1~ ............................. . 
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- Monika Stefaniak, czlonek Komisji .............. :.1.: y-+.f:0..: ........... " ................ . 

- Bartlomiej Mielczarek, czlonek Komisji. ..... .. ~.<Q~ .. . ~tU ........... . 
Zahtczniki do protokolu: 

• upowaznienie pracownik6w Wydzialu Sportu do otwarcia i analizy formalnej ofert 
konkursowych; 

• lista obecnosci na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 5 marca 2018 r.; 
• oswiadczenia czlonk6w Komisji Konkursowej (5 szt.); 
• protok61 oceny formalnej ofert zgloszonych do konkursu ofert na realizacj~ ww. zadan; 
• karty oceny merytorycznej ofert zlozonych na ww. zadanie (15 szt.); 
• zestawienie zbiorcze dla zadania "Wydatki realizowane w ramach budzetu 

obywatelskiego" - zaj~cia nordic walking dla mieszkanc6w osiedli Wiskitno, Wzniesienia 
L6dzkie i Mileszki; 

• zestawienie zbiorcze dla zadania "Wydatki realizowane w ramach budzetu 
obywatelskiego" - Mlodosc pelna pasji - bezplatne zaj~cia sportowo-rekreacyjne oraz 
rywalizacja uczni6w i student6w dla mieszkanc6w osiedli Zarzew, Andrzej6w i Piast6w 
-Kurak. 
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