
PROTOKOL Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ z dnia 13 marca 2018 r. 

dzialaj'lcej na podstawie zarz'ldzenia Nr 77991VIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
16 lutego 2018 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w fonnie wsparcia realizacji 
zadan z zakresu profilaktyki i rozwi'lZywania problem6w zwi'lZanych z uzywaniem subst1lJilcji 
psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi'l:£~a.nia Pro em6w 
Alkoholowych na rok 2018 oraz Miejskiego Programu Przeci dz~a manii 

narok2018. ~ 
Zgodnie z ww. Zarz'ldzeniem obradom Komisji przew c arek ondraciuk 0,. 
Dyrektor Wydzialu Sportu UML. ot (; '}I1zjV" 

W . d' . I' 1 nk . K ." ~"S,~ I ~f.e'lJ) (J'3< 1 posle zemu uczestmczy I cz 0 oWle omIS]I: {'>': 

• Anna Swierkocka - p.o. Zastt<pcy Dyrektora wyd~t(i~ sl~rtu uESt i' 
• GraZyna Busse - przedstawicielka organizaeji pozarzqdowe' - Stowarzyszenia 

Ednkacyjnego Centrum Integracji Mit<dzypol0leniowej HIPO P, 
• Monika Dyla - przedstawicielka ;,fganizacji pozar dowej - Polskiego 

Stowarzyszenia Na Rzecz Os6b z Uposledzeniem Umyslow m - Kolo w Lodzi, 
• Krystian Wolnicki - gl6wny specjalista w Oddziale Kultu Fizycznej, 
• Dominik Warda - inspektor w Oddziale Kultury Fizycz j, 
• Marcin Durasik - inspektor w Oddziale Kultury Fizycznej, 
• Tomasz Lewandowski - podinspektor w Oddziale Kultury Fizycznej. 

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyla pani Monika Stefaniak - p.o. Kierownika Oddzialu 
Kultury Fizycznej. 

Na podstawie nazw oferent6w wpisanych na kopertach, czlonkowie Komisji zlozyli 
oswiadczenia 0 niepozostawaniu w jakimkolwiek stosunku prawnym ani faktycznym 
z podmiotami przystt<puj'lcymi do otwartego konkursu ofert. 

Komisja zapoznala sit< i przyjt<la protokoly oceny formalnej ofert zgloszonych do konkursu 
na realizacjt< zadali "L6dz Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych" oraz 
"Trener osiedlowy", kt6re zostaly sporzqdzone przez upowa:i:nionych pracownik6w Wydzialu 
Sportu UML. 

I. Do konkursu ofert na realizacjt< zadania "L6dz Sportowa - organizacja imprez sportowo
rekreacyjnych", przyst'CPi1o 35 oferent6w, skladaj'lc l'lcznie 35 ofert. Pod wzglt<dem 
formalnym 33 oferty zostaly zlozone. prawidlowo. Komisjaodrzucila 2 oferty: 

• oferta Uczniowskiego Parafialnego Klubu Sportowego "BULA" (m ID oferty 114631) 
- oferta nie zostala podpisana przez osoby uprawnione, 

• oferta Stowarzyszenia Eikon (m ID oferty 117111) - oferent nie prowadzi dzialalnosci 
statutowej w dziedzinie obj\!tej konkursem. 

Nastt<pnie Komisja ocenila merytorycznie pozostale 33 oferty. Oceniano zgodnosc ofert 
z wymaganiami szczeg610wymi do konklirsu, a takze z nastt<pujqcymi kryteriami: 

• mozliwosc realizacji zadania publicznego przez oferenta [od 0 do 6] pkt; 
• przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego 

zakresu rzeczowego [od 0 do 8] pkt; 
• proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych 

oferent b\!dzie realizowac zadanie publiczne [od 0 do 14] pkt; 
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• wysokosc planowanego przez oferenta udzialu srodkow finansowych wlasnych 
lub srodkow pochodzftcych z innych zrodel na realizacj~ zadania publicznego 
[od 0 do 5] pkt; 

• planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia 
wolontariuszy i praca spoleczna cz!onkow [od 0 do 5] pkt; 

• ocena realizacji zadaiJ. publicznych w przypadku organizacji, ktore w latach 
poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci 
oraz sposobu rozliczenia srodkow otrzymanych na realizacj~ zadaiJ. [od -2 do 2] pkt; 

• ocena specyfiki przedsi~wzi~cia, atrakcyjnosc programu zawartego w ofercie 
[od 0 do 6] pkt. 

Z uwagi na duzft liczb~ ofert, Przewodniczftcy Komisji Konkursowej zaproponowal, 
aby oferty oceniane byly w czterech dwuosobowych zespolach (trzy zespo!y oceniajft po 8 
ofert, jeden zespo! ocenia 9 ofert). Propozycja zostala zaakceptowana przez czlonkow 
Komisji. 
Sposob pracy kazdego z zespo!ow polegal na omawianiu poszczegolnych ofert 
oraz wspolnym ustalaniu punktacji dla kazdej z nich. 

Zgodnie z wyzej wymienionymi skalami punktowymi, maksymalnie oferta mogla uzyskac 
46 punktow. Wysokosc dotacji dla oferentow zostala uzalezniona przede wszystkim 
od przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztow oraz od deklarowanych w ofercie dzialan 
profilaktycznych realizowanych w ramach organizacji imprezy lub imprez sportowo
rekreacyjnych, a takZe od przebiegu dotychczasowej wsp61pracy z oferentem. Z uwagi 
na liczne przeszacowania kosztorysowe ofert, Komisja wnikliwie analizowala poszczegolne 
kosztorysy i uzalezniala kwoty dotacji od przedstawionej kalkulacji. Komisja zdecydowala, 
aby of ere nt, ktory uzyskal najwi~kszft liczb~ punlctow, otrzymal 100 % wnioskowanej kwoty 
dotacji. 

Komisja zdecydowala, aby oferenci zlozyli zaktnalizowany kosztorys i harmonogram 
realizacji zadania, ktory nie moze narusza6 warlmkow szczeg610wych konkursu. 

II. Do konkursu ofert na realizacj~ zadania pn. "Trener osiedlowy", realizacja w terminie 
kwiecien - pazdziernik 2018 r. przystqpil 1 of ere nt, skladajftc jednoczesnie spojne 
programowo dwie oferty na realizacj~ dzia!ania A: ReaIizacja projektow i programow 
profilaIctycznych na obszarze obj«tym rewitalizacjq, ktory zostal wyznaczony uchwalft 
Nr XXV/589116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego 
poz. 1197) i B: Realizacja projektow i programow profilaktycznych na obszarze nieobj~tym 
rewitalizacjq, ktore spelnily wymagania formalne konkursu ofert. 

Nast~pnie Komisjaocenila merytorycznie oferty Klubu Sportowego Brygada BalutyRugby 
Club. 

Oceniano zgodnos6 ofert z wymaganiami szczego!owymi do konkursu, a takze 
z nast~pujftcymi kryteriami: 

• Mozliwosc realizacji zadania publicznego przez oferenta (od 0 do 6) pkt; 
• Przedstawiona kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego, w tym 

w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego. (od 0 do 8) pkt; 
• Proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob, przy udziale ktorych 

oferent b¢zie reaIizowal zadanie publiczne. (od 0 do 14) pkt; 
• Wysokosc planowanego przez oferentaudzialu srodk6w finansowych wlasnych lub 

srodkow pochodzftcych z innych zr6del na realizacj~ zadania. (od 0 do 5) pkt; 
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• Planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia 
wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w. (od 0 do 5) pkt; 

• 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« zadait. 
(od -2 do 2) pkt; 

• Ocena specyfiki przedsi«wzi~cia, atrakcyjnosc programu zawartego w ofercie. 
(od 0 do 6) pkt; 

Zgodnie z wyzej wymienionymi skalami punktowymi, maksymalnie oferta mogla uzyskac 
46 punkt6w, 55% punktacji uprawniajilcej do dofinansowania stanowilo 25 punkt6w. 

Po ocenie merytorycznej ofert, kt6ra polegala na ich om6wieniu i wsp61nym ustaleniu 
punktacji, Komisja postanowila przyznac dotacje dla Klubu Sportowego Brygada Baluty 
Rugby Club. 

Podpisy czlonk6w Komisji: 

- Marek Kondraciuk, Przewodniczilcy Komisjt~. . .. .. .. .. .. ... .. ........... ~, ..... " .. . 

- Anna Swierkocka, czlonek Komisji "'''''' ~.~.~.~, ................................... . 
~ 9u<!; \9 . 

- Gra:i:yna Busse, czlonek Komisji .............. ~. ~ .~ .......... " ......................................... . 
• 

- Monika Dyla, czlonek Komisji ................ .,,;. ~~.lrl ................................................ . 

- Krystian Wolnicki, czlonek Komisji ...... . ... . 

- Dominik Warda, czlonek Komisji .......... ~ ................................................... . 
- Marcin Durasik, czlonek Komisji .............. . Ql(.~:' i!~ ............... ............................... . 
- Tomasz Lewandowski, czlonek Komisji .... . &..c;t:/,J!..!?J!. :J:/ ... .J4?m0.~ ........... . 

Zalilczniki do protokolu: 

• upowaznienia pracownik6w Wydzialu Sportu do otwarcia i analizy formalnej ofert 
konkursowych na zadania: "L6dz Sportowa - organizacja imprez sportowo
rekreacyjnych" oraz "Trener osiedlowy"; 

• lista obecnosci na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 13 marca 2018 r.; 
• oswiadczenia czlonk6w Komisji (8 szt.); 
• protokoly oceny formalnej ofert zgloszonych do konkursu ofert na realizacj~ ww. zadan; 
• karty oceny merytorycznej ofert zlozonych na zadania: "L6dz Sportowa - organizacja 

imprez sportowo-rekreacyjnych" (66 szt.) oraz "Trener osiedlowy" (16 szt.) 
• zestawienia zbiorcze - "L6dz Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych" 

oraz "Trener osiedlowy". 
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