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PROTOKOL Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ z dnia 26 marca 2018 r. 

dzialaj~cej na podstawie zarz~dzenia Nr 7799/VIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
161utego 2018 r. w sprawie ogloszenia otwartego konlrursu ofert w fonnie wsparcia realizacji 
zadan z zakresu profi1aktyki i rozwi~zywania prob1emow zwi~zanych z uzywaniem substancji 
psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow 
Alkoholowych na rok 2018 oraz Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii 
na rok 2018. 

Zgodnie z ww. Zarz~dzeniem obradom Komisji przewodniczyl pan Marek Kondraciuk 
Dyrektor Wydzialu Sportu UML. 

W posiedzeniu uczestnicilyli czlonkowie Komisji: 

• Anna Swierkocka - p.o. Zastt(pcy Dyrektora Wydzialu Sportu UML; 
• Monika Stefaniak - p.o. Kierownika Oddzialu Kultury Fizycznej; 
• Wojciech Ulatowski - przedstawicie1 organizacji pozarzqdowej - Lodzkiego 

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej; 
• Monika Dyla przedstawicielka organizacji pozarz~dowej Polskiego 

Stowarzyszenia Na Rzecz Osob z Uposledzeniem Umyslowym - Kolo w Lodzi; 
• Dominik Warda - inspektor w Oddziale Kultury Fizycznej; 
• Krystian Wolnicki - glowny specjalista w Oddziale Kultury Fizycznej; 
• Marcin Durasik - inspektor w Oddziale Kultury Fizycznej; 
• Tomasz Lewandowski - podinspektor w Oddziale Kultury Fizycznej. 

Na podstawie nazw oferentow wpisanych na kopertach, czlonkowie Komisji zlozyli 
oswiadczenia 0 niepozostawaniu w jakimkolwiek stosunku prawnym ani faktycznym 
z podmiotami przyst((puj~cymi do otwartego konkursu ofert. 

Komisja zapoznala si(( i przyjt(la protokoly oceny formalnej ofert zgloszonych do konlrursu 
na realizacj(( zadan "Lubi(( sport - ogolnodostt(pne zajt(cia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla 
najmlodszych lodzian", "Sport to zdrowie - udzial we wspolzawodnictwie sportowym 
w kategoriach mlodzikow i juniorow" oraz "Upowszechnianie sportu wsrod dzieci 
i mlodziezy szkolnej", ktore zostaly sporz~dzone przez upowaznionych pracownikow 
Wydzialu Sportu UML. 

I. Do konkursu ofert na realizacj(( zadania "Lubit( sport - ogolnodostt(pne zaj((cia i imprezy 
sportowo-rekreacyjne dla najmlodszych lodzian", przyst~ilo 34 oferentow, skladaj~c l~cznie 
34 oferty. Pod wzgl((dem fonnalnym 33 oferty zostaly zlozone prawidlowo. Komisja 
odrzucila ofert((: 

• oferta Stowarzyszenia Eikon Cnr ID oferty 117092) - oferent nie prowadzi dzialalnosci 
statutowej w dziedzinie objt(tej konkursem. 

Nastt(pnie Komisja ocenila merytorycznie pozostale 33 oferty. Oceniano zgodnosc ofert 
z wymaganiami szczegolowymi do kOnkursu, a takZe z nastt(puj~cymi 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 udzia1e ktorych 

oferent b((dzie realizowac zadanie publiczne [od 0 do 14] pkt; 
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• wysokosc planowanego przez oferenta udzialu srodk6w fmansowych wlasnych 
lub srodk6w pochodz~cych z innych zr6del na realizacjt( zadania publicznego 
[od 0 do 5] pkt; 

• 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 organizacji, kt6re w latach 
poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci 
oraz sposobu rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacjt( zadan [od -2 do 2] pkt; 

.ocena specyfiki przedsittwzittcia, atrakcyjnosc programu zawartego w ofercie 
[od 0 do 6] pkt. 

Z uwagi na duz~ liczbtt ofert, Przewodnicz~cy Komisji Konkursowej zaproponowal, 
aby oferty oceniane byly w trzech dwuosobowych zespolach i jednym zespole trzyosobowym 
(trzy zespoly ocenialy po 8 ofert, jeden - 9 ofert). Propozycja zostala zaakceptowana przez 
czlonk6w Komisji. Sposob pracy kazdego z zespolow 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 ogolnodostttpnych zajttc i imprez 
sportowo-rekreacyjnych, a takze od przebiegu dotychczasowej wsp6lpracy z oferentem. 
Z uwagi na liczne przeszacowania kosztorysowe ofert, Komisja wnikliwie analizowala 
poszczegolne kosztorysy i uzalezniala kwoty dotacji od przedstawionej kalkulacji. 

Jedna z ofert - Milan Club Polonia (nr ID oferty 116213) nie zostala rekomendowana do 
dofinansowania, ze wzglttdu na brak srodkow (oferent prowadzi dzialalnosc niespelna rok, 
a pierwszenstwo w przydzielaniu dotacji mialy podmioty dzialaj~ce dluzej niz 1 rok). 

Komisja zdecydowala, aby oferenci zlozyli zaktualizowany kosztorys i harmonogram 
realizacji zadania, ktory nie moze naruszac warunk6w szczeg610wych konkursu. 

II. Do konkursu ofert na realizacjtt zadania pn. "Sport to zdrowie - udzial we 
wspolzawodnictwie sportowym w kategoriach mlodzik6w i junior6w", przyst~ilo 27 
oferentow, skladaj~c l~cznie 27 ofert. Pod wzglttdem formalnym 22 oferty zostaly zlozone 
prawidlowo. Zadanie zostalo podzielone na dwa dzialania - A: Realizacja projekt6w i 
programow profilaktycznych na obszarze objtttym rewitalizacj~ ktory zostal wyznaczony 
uchwal~ Nr XXV/589/16 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 
nieobjt(tym rewitalizacj~. Komisja, po zapoznaniu sit( z ofertami dokonala podzialu ofert na 
poszczegolne dzialania. Do dzialania A zakwalifikowanych zostalo 5 ofert, zas do dzialania B 
zakwalifikowanych zostalo 17 ofert. 

Komisja odrzucila 5 ofert, poniewaz zostaly one negatywnie ocenione pod wzglt(dem 
formalnym: 

• oferta BBRe L6df (nr ID oferty 114698) - oferent otrzymal wsparcie z innego 
zadania publicznego z budzetu UML na 2018 rok; 

• oferta MKS "Metalowiec" L6di (nr ID oferty 113415) - oferent otrzymal wsparcie z 
innego zadania publicznego z budzetu UML na 2018 rok; 

2 



• oferta KS "Orzel" L6dz (nr ID oferty 111346) - oferent otrzymal wsparcie z innego 
zadania publicznego z budzetu UML na 2018 rok; 

• oferta L6dzkiego Towarzystwa Rehabilitacyjno - Sportowego Niepelnosprawnych 
(nr ID oferty 109284) - oferent otrzymal wsparcie z innego zadania publicznego z 
budzetu UML na 2018 rok; 

• oferta SKS ,,137 - Delfin" L6dz (nr ID oferty 111869) - oferta nie zostala podpisana 
przez osoby uprawnione. 

Nast«pnie Komisja ocenila merytorycznie 22 oferty. Oceniano zgodnosc ofert z wymaganiami 
szczeg610wymi do konkursu, a takze z nast«puj'\.cymi kryteriami: 

• Mozliwosc realizacji zadania publicznego przez oferenta (od 0 do 6) pkt; 
• Przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, 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 realizowal zadanie publiczne. (od 0 do 14) pkt; 
• Wysokosc planowanego przez oferenta udzialu srodk6w finansowych wlasnych lub 

srodk6w pochodz'\.cych z innych zr6del na realizacj« zadania. (od 0 do 5) pkt; 
• 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« zadan. 
(od -2 do 2) pkt; 

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

Z uwagi na duz'\. liczb« ofert, Przewodnicz'\.cy Komisji Konkursowej zaproponowal, 
aby oferty oceniane byly w trzech dwuosobowych zespolach ijednym zespole trzyosobowym 
(dwa zespoly ocenialy po 6 ofert, dwa kolejne po 5 ofert). Propozycja zostala zaakceptowana 
przez czlonk6w Komisji. Spos6b pracy kazdego z zespo16w polegal na omaWlamu 
poszczeg6lnych ofert oraz wsp6lnym ustalaniu punktacji dla kazdej z nich. 

Zgodnie z wyzej wymienionymi skalami pUnktowymi, maksymalnie oferta mogla uzyskac 
46 punkt6w, 55% punktacji uprawniaj'\.cej do dofmansowania stanowilo 25 punkt6w 
Wysokosc dotacji dla oferent6w zostala uzalezniona przede wszystkim od przedstawionych w 
ofercie zaj«c treningowych dla dzieci, udzialu we wsp6lzawodnictwie sportowym, 
deklarowanych dzialaniach profilaktycznych realizowanych w ramach zadania, a takze od 
przebiegu dotychczasowej wsp6lpracy z oferentem. Z uwagi na liczne przeszacowania 
kosztorysowe ofert, Komisja wnikliwie analizowala poszczeg6lne kosztorysy i uzalezniala 
kwoty dotacji od przedstawionej kalkulacji. 

Komisja zdecydowala, aby oferenci zlozyli zaktualizowany kosztorys i harmonogram 
realizacji zadania, kt6ry nie moze naruszac warunk6w szczeg610wych konkursu. Komisja 
postanowila przyznac 100% wnioskowanej dotacji dla Stowarzyszenia Lokalnego Salos -
Wodna L6dz i w tym przypadku zaktualizowany kosztorys i harmonogram nie jest 
wymagany. 

3 



II 

III. Do konkursu ofert na realizacjt( zadania "Upowszechnianie sportu wsr6d dzieci 
i mlodziezy szkolnej" przyst(ij)ill oferent, skladaj'lc 1 ofertt(, kt6ra pod wzglt(dem formalnym 
zostala zlozona prawidlowo. 

Kazdy z czlonk6w Komisji ocenil merytorycznie ofertt( Miejskiego Szkolnego Zwi'lzku 
Sportowego. 

Oceniano zgodnosc oferty z wymaganiami szczeg610wymi do konkursu, a takze 
z nastt(puj'lcymi 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 bt(dzie realizowac zadanie publiczne [od 0 do 14] pkt; 
• wysokosc planowanego przez oferenta udzialu srodk6w finansowych wlasnych 

lub srodk6w pochodz'lcych z innych zr6del na realizacjt( zadania publicznego 
[od 0 do 5] pkt; 

• 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 organizacji, kt6re w latach 
poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci 
oraz sposobu rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacjt( zadan [od -2 do 2] pkt; 

.ocena specyfiki przedsit(wzit(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 uprawniaj'lcej do dofinansowania stanowilo 25 punkt6w. 

Po ocenie merytorycznej oferty, kt6ra polegala na jej om6wieniu i wsp6lnym ustaleniu 
punktacji, Komisja postanowila przyznac dotacje dla Miejskiego Szkolnego Zwi'lzku 
Sportowego. 

Podpisy czlonkow Komisji: 

- Marek Kondraciuk, Przewodnicz'lcy Komisji ..... . . ............. '~ ....................... . 

- Anna Swierkocka, czlonek Komisji ..... ~ ~~ .0.4. ............ ~ ......................... . 
- Wojciech Ulatowski, czlonek Komisji ........ ~--

- Monika Dyla, czlonek Komisji. . . . . . . . .. . .. . . . . . . x: ............................................ . 
- Monika Stefaniak, czlonek Komisji ....... /!? .?.1A.~~~ .............................. . 
- Dominik Warda, czlonek Komisji .............. ~ .. X ........................................... · 
- Krystian Wolnicki, czlonek KomiSji ............... ~.~ .... Y.v.! ........................................................ . 
- Marcin Durasik, czlonek KOmisj i. ...................... OU.k'P.':'lj/I. .. .............................. .. 
- Tomasz Lewandowski, czlonek Komisji ............. ~.~ ................................ 4 
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Zahtczniki do protokolu: 

• upowaznienia pracownik6w Wydzialu Sportu do otwarcia i analizy formalnej ofert 
konkursowych na zadania: "Lubi~ sport - og6lnodost~pne zaj~cia i irnprezy sportowo
rekreacyjne dla najrnlodszych lodzian", "Sport to zdrowie - udzial we wsp6lzawodnictwie 
sportowy w kategoriach rnlodzik6w i junior6w" oraz "Upowszechnianie sportu wsr6d 
dzieci i mlodziezy szkolnej"; 

• lista obecnosci na posiedzeniu Kornisji Konkursowej w dniu 26 marca 2018 r.; 
• oswiadczenia czlonk6w Kornisji (8 szt.); 
• protokoly oceny forrnalnej ofert zgloszonych do konkursu ofert na realizacj~ ww. zadan; 
• karty oceny merytorycznej ofert zlozonych na zadania: "Lubi~ sport - og6lnodost~pne 

zaj~cia i irnprezy sportowo-rekreacyjne dla najrnlodszych 10dzian"(75 szt.), "Sport to 
zdrowie - udzial we wsp6lzawodnictwie sportowyrn w kategoriach rnlodzik6w i 
junior6w" (50 szt.) oraz "Upowszechnianie sportu wsr6d dzieci i rnlodziezy szkolnej" 
(9 szt.); 

• zestawienia zbiorcze - "Lubi~ sport - og6lnodost~ne zaj~cia i irnprezy sportowo
rekreacyjne dla najrnlodszych lodzian", "Sport to zdrowie - udzial we wsp6lzawodnictwie 
sportowyrn w kategoriach mlodzik6w i junior6w" oraz "Upowszechnianie sportu wsr6d 
dzieci i rnlodziezy szkolnej". 
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