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Nazwa konkursu/ogtoszony zarz~dzeniem nr: 

Nazwa zadania konkursowego: 

Realizator konkursu ofert: 

Wysokosc srodkow przeznaczonych / przyznanych na dotacje 
w konkursie ofert: 

Liczba ofert ztoionych w ramach konkursu ofert: 

L6dz, dnia 05.03.2018 r. 

ZESTA WIENIE ZBIORCZE 

Zarz(ldzenie Nr 7685NIII18 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 wydatk6w realizowanych w ramach budzetu obywatelskiego zaj~cia 
nordic walking dla mieszkanc6w osiedli Wiskitno, Wzniesienia L6dzkie i Mileszki oraz Mlodosc 
perna pasji - bezplatne zaj~cia sportowo-rekreacyjne oraz rywalizacja uczni6w i student6w 
dla mieszkanc6w osiedli Zarzew, Andrzej6w i Piast6w-Kurak. 

"Wydatki realizowane w ramach budzetu obywatelskiego" - zaj~cia nordic walking dla mieszkanc6w 
osiedli Wiskitno, Wzniesienia L6dzkie i Mileszki - realizacja w terminie marzec-paidziemik 2018 r. 

Wydzial Sportu UML 

84000 zl / 46210 zl 
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Organizacje pozarz~dowe, ktorych oferty zostaty rekomendowane do dofinansowania: 

Wysokosc 

Lp. Nr ID oferty Nazwa organizacji pozarz(ldowej Tytul projektu 
srednia wnioskowanejl 

Uwagi 
punkt6w proponowanej 

I dotacji 

Polskie Stowarzyszenie 
Zaj~cia z nordic walking dla mieszkanc6w 

1. 102610/2018 osiedli Wiskitno, Wzniesienia L6dzkie 37 46 210/46 210 -
Nordic Walking 

i Mileszki 

Organizacje pozarz~dowe, ktOrych oferty zostaly ocenione pozytywnie pod wzglfdem merytorycznym, ale nie zostaly rekomendowane do dofinansowania: 

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarz(ldowej Tytul projektu 
srednia 

Uwagi 
punkt6w 

Miejski Szkolny Zwi(lzek 
Zaj~cia nordic walking dla mieszkanc6w 

1. 99050/2018 (x,iedli Wiskitno, Wzniesienia L6dzkie 31 -
Sportowy 

i Mileszki 



Organizacje pozarzlldowe, ktorych oferty zostaly ocenione negatywnie pod wzglfdem merytorycznym: 

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarU\:dowej Tytul projektu srednia punktow Uwagi 

I. - - - - -

Organizacje pozarzlldowe, ktorych oferty zostaly ocenione negatywnie pod wzgl~em formalnym: 

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarz'tdowej Tytul projektu Kryterium formalne, kt6re nie zostalo spelnione 

1. - - - -

Podpisy czlonkow Komisji Konkursowej: 
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