
~ PROT~ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ z dnia 9 kwietnia 2018 r 
\. \.1\\ 

.,\ \' ",\~ . ~\ 
~~~~~~~:-~tlstawie zarzqdzenia Nr 7934/VII1l8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 marc a 

1,~~\.~~~8- {",~~<cz.awie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej do 
\)~~~\~ ~~~W'~nia ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacj i zadania 
~\: h~'l-~l{cznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez 

~~. b.1. sportowo-rekreacyjnych, Final Marcin Gortat Camp, DOZ Maraton L6dz - R oraz 
konscrwacji skomunalizowanej bazy sportowej uzytkowanej przez kluby sportowe, 
zmienionego zarzqdzeniem Nr 800 lIVIIIl8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 15 marca 2018 r. 

Zgodnie z w/w zarzqdzeniami obradom Komisji przewodniczyl pan Marek Kondraciuk 
Dyrektor Wydzialu Sportu UML. 

W posiedzeniu uczestniczyli czlonkowie Komisji: 

• Wojciech Ulatowski - przedstawiciel organizacji pozarzqdowej - L6dzkiego 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, 

• laroslaw Skura - przedstawiciel organizacji pozarzqdowej - Klubu Sympatyk6w Pilki 
Siatkowej, 

• Monika Stefaniak - p.o. kierownika Oddzialu Kultury Fizycznej, 
• Marta G6rska - Han - kierownik Oddzialu Ekonomiczno - Inwestycyjnego, 
• Tomasz Lewandowski - podinspektor w Oddziale Kultury Fizycznej, 
• Dominik Warda - inspektor w Oddziale Kultury Fizycznej. 

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyla pani Anna Swierkocka - p.o. Zast~pcy Dyrektora 
Wydzialu Sportu. 

Na podstawie nazw oferent6w wpisanych na kopertach, czlonkowie Komisji zlozyli 
oswiadczenia 0 niepozostawaniu w jakimkolwiek stosunku prawnym ani faktycznym 
z podmiotami przyst~pujqcymi do otwartego konkursu ofert. 

Komisja zapoznala si~ i przyj~la protokol oceny formalnej ofert zgloszonych do konkursu 
na realizacj~ zadan: "Final Marcin Gortat Camp" oraz "DOZ Maraton L6dz" - R, kt6ry zostal 
sporzqdzony przez upowaznionych pracownik6w Wydzialu Sportu UML. 

Do konkursu ofert na zadanie "Final Marcin Gortat Camp" przystqpila 1 organizacja 
- FundacjaMarcina Gortata MG 13. Oferta pod wzgl~dem formalnym zostala zlozona 
prawidlowo. 

Do konkursu ofert na zadanie "DOZ Maraton L6dz"- R, przystqpila 1 organizacja 
- Stowarzyszenie "Maraton Dbam 0 Zdrowie". Oferta pod wzgl~dem formalnym zostala 
z10zona prawidlowo. 

Nast~pnie Komisja ocenila merytorycznie zlozone oferty. Oceniano zgodnosc ofert 
z wymaganiami szczeg610wymi do konkursu, a takze z nast~pujqcymi kryteriami: 

• mozliwosc realiza~ji 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; 
• wysokosc planowanego przez oferenta udzialu srodk6w finansowych wlasnych 

lub srodk6w pochodzqcych z innych :Zrodel na realizacj~ zadania publicznego 
[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 organizacji, kt6re w latach 
poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci 
oraz sposobu rozliczenia srodk6w 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 16dzkiego sportu [od 0 do 6] pkt. 

Zar6wno oferta Fundacji Marcina Gortata MG13, jak i Stowarzyszenia "Maraton Dbam 
o Zdrowie', zostaly rozpatrzone pozytywnie. Komisja zdecydowala, iz z uwagi na spelnienie 
wszystkich wymagan, niezb~dnych do sprawnego i prawidlowe przeprowadzenia imprez, 
oferenci otrzymaj~ po 100 % wnioskowanej kwoty dotacji. 

Podpisy czlonk6w Komisji: 

- Wojciech Ulatowski, 

- Monika Stefaniak, 

- Tomasz Lewandowski, 

- Dominik Warda, czlonek Komisji .......... ~ ...................................... . 

Zalqczniki do protokolu: 

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

• lista obecnosci na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 9 kwietnia 2018 r.; 
• oswiadczenia czlonk6w Komisji Konkursowej (7 szt.); 
• protok61 oceny formalnej ofert zgloszonych do konkursu ofert na realizacj~ ww. zadan; 
• karty oceny merytorycznej oferty zlozonych na ww. zadania (14 szt.); 
• zestawienie zbiorcze - "Final Marcin Gortat Camp"; 
• zestawienie zbiorcze - "DOZ Maraton L6dz"- R. 
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