
Protok61 z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 11 kwietnia 2018 r. 

dzialajqcej na podstawie zarzqdzenia Nr 7934/VII118 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 marca 
2018 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej 
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania 
publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez 
sportowo-rekreacyjnych, Final Marcin Gortat Camp, DOZ Maraton L6di - R oraz 
konserwacji skomunalizowanej bazy sportowej uzytkowanej przez kluby sportowe, 
zmienionego zarzqdzeniem N r 8001 /VIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 15 marca 2018 r. 

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

W posiedzeniu uczestniczyli czlonkowie Komisji: 

• Anna Swierkocka - p.o. Zast~pcy Dyrektora Wydzialu Sportu, 
• Monika Stefaniak - p.o. Kierownika Oddzialu Kultury Fizycznej, 
• Marta G6rska - Han - Kierownik Oddzialu Ekonomiczno - Inwestycyjnego, 
• Grazyna Busse - przedstawicielka organizacji pozarzqdowej - Stowarzyszenia 

Edukacyjnego Centrum Integracji Mi~dzypokoleniowej HIPOKAMP, 
• Monika Dyla przedstawicielka organizacji pozarzqdowej Polski ego 

Stowarzyszenia na Rzecz Os6b z Uposledzeniem Umyslowym - Kolo w Lodzi, 
• Dominik Warda - inspektor w Oddziale Kultury Fizycznej. 

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyl Tomasz Lewandowski - podinspektor w Oddziale 
Kultury Fizycznej, przebywajqcy na urlopie wypoczynkowym. 

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

Komisja zapoznala si~ i przyj~la protok6l oceny formalnej ofert zgloszonych do konkursu 
na realizacjtt zadania "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych", kt6ry zostal sporzqdzony 
przez upowaznionego pracownika Wydzialu Sportu UML. 

Do konkursu ofert na realizacj~ zadania "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych" 
przystqpilo 40 oferent6w, skladajqc lqcznie 40 ofert, w tym: 11 ofert zostalo zlozonych 
na realizacj~ zadania w obszarze obj~tym rewitalizacjq, 29 ofert zostalo zlozonych 
na realizacj~ zadania poza obszarem obj~tym rewitalizacjq. Pod wzgl~dem formalnym 
38 ofert zostalo zlozonych prawidlowo. Komisja odrzucila 2 oferty: 

• oferta L6dzkiego Zwiqzku Koszyk6wki (nr ID oferty 168315) - oferta zostala zlozona 
niezgodnie z wymaganiami szczeg6lowymi dotyczqcymi realizacji zadania 
(w kosztorysie po stronie srodk6w pochodzqcych z dotacji uwzgl~dniono koszt 
obslugi ksi~gowej), 

• oferta stowarzyszenia Zabiegani w Lodzi (nr ID oferty 168278) - oferta zostala 
zlozona niezgodnie z wymaganiami szczeg6lowymi dotyczqcymi realizacji zadania 
(w kosztorysie po stronie srodk6w pochodzqcych z dotacji uwzgl~dniono koszt 
obslugi ksi~gowej). 

Nast~pnie Komisja ocenila merytorycznie pozostale 38 ofert. Oceniano zgodnosc ofert 
z wymaganiami szczeg6lowymi do konkursu, a takze z nast~pujqcymi kryteriami: 
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• mozliwosc realizacji zadania publicznego przez oferenta [od 0 do 6] pkt; 
• przedstawiona kalkulacja kosztow realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego 

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

oferent b~dzie realizowac zadanie publiczne [od 0 do 14] pkt; 
• wysokosc planowanego przez oferenta udzialu srodkow finansowych wlasnych 

lub srodk6w pochodz,!cych 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 czlonk6w [od 0 do 5] pkt; 

• ocena realizacji zadail publicznych w przypadku organizacji, ktore w latach 
poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci 
oraz sposobu rozliczenia srodkow otrzymanych na realizacj~ zadail [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. 

Z uwagi na duz,! liczb~ ofert, Przewodnicz'!cy Komisji Konkursowej zaproponowat 
aby oferty zostaly podzielone pomiftdzy poszczeg6lnych czlonkow Komisji w taki sposob, 
aby kazda oferta zostala oceniona przez minimum 2 osoby. Propozycja zostala 
zaakceptowana przez czlonkow Komisji. 
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, a takze od przebiegu dotychczasowej 
wspolpracy z oferentem. Z uwagi na liczne przeszacowania kosztorysowe ofert, Komisja 
wnikliwie analizowala poszczegolne kosztorysy i uzalezniala kwoty dotacji od przedstawionej 
kalkulacji. W przypadku ofert zlozonych na realizacj~ zadania "Organizacja imprez sportowo
rekreacyjnych" na obszarze nieobj~tym rewitalizacj'l, Komisja zdecydowala 0 przydzielaniu 
dotacji w kolejnosci wedlug liczby uzyskanych punkt6w, aZ do wyczerpania srodkow 
finansowych. Komisja zdecydowala, aby oferenci zlozyli zaktualizowane kosztorysy 
i harmonogramy realizacji zadania, kt6re nie mog'! naruszac warunkow szczegolowych 
konkursu. 

Nastftpnie Komisja zapoznala sift i przyj~la protokol oceny formalnej ofert zgloszonych 
do konkursu na realizacj~ zadania "Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej 
uzytkowanej przez kluby sportowe", ktory zostal sporz'!dzony przez upowaznionego 
pracownika Wydzialu Sportu UML. 

Do konkursu ofert na realizacj~ zadania pn. "Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej 
uzytkowanej przez kluby sportowe" w terminie kwiecieil - listopad 2017 przystcwi10 
12 organizacji pozarz'!dowych, skladaj,!c l,!cznie 20 ofert, w tym: 4 oferty zostaly zlozone 
na realizacjft zadania w obszarze obj~tym rewitalizacj'l, 16 ofert zostalo zlozonych 
na realizacj~ zadania poza obszarem obj~tym rewitalizacj,!. Pod wzgl~dem formalnym 
17 ofert zostalo zlozonych prawidlowo. Komisja odrzucila 3 oferty: 

• oferty Miejskiego Klubu Tenisowego (nr ID ofert: 162705, 162642, 162751) - oferty 
zostaly zlozone niezgodnie z wymaganiami szczegolowymi dotycz'!cymi realizacj i 
zadania (w ramach wkladu wlasnego wykazano wklad osobowy tj. wynikaj,!cy z listy 
plac pracownikow obiektu sportowego), 
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-, . 
Nast~pnie Komisja oeenila merytoryeznie 17 zlozonyeh ofert. Oeeniano zgodnosc ofert 
z wymaganiami szezeg6lowymi do konkursu, a takze z nast~puj~eymi kryteriami: 

• mozliwosc realizaeji zadania publieznego przez oferenta; 
.oeena przedstawionej kalkulaeji koszt6w realizaeji zadania publieznego przez 

oferenta, w tym w odniesieniu do zakresu rzeezowego zadania; 
• proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikaeje os6b, przy udziale kt6ryeh 

oferent b~dzie realizowac zadanie publiezne; 
• planowany przez oferenta udzial srodk6w finansowyeh wlasnyeh lub srodk6w 
poehodz~eyeh z innyeh :Zr6del na realizaej~ zadania publieznego; 

• analiza i oeena realizaeji zleeonyeh zadan publieznyeh w przypadku oferenta, kt6ry 
w lataeh poprzednieh realizowal zleeone zadania publiezne, bior'le pod uwag~ 
rzetelnosc i terminowosc oraz spos6b rozliezenia otrzymanyeh na ten eel srodk6w; 

• oeena speeyfiki przedsi~wzi~eia, jego konieeznosc realizaeji i jego znaezenie 
dla 16dzkiego sportu. 

Spos6b praey Komisji Konkursowej polegal na omawianiu poszezeg6lnyeh ofert. Wysokosc 
dotaeji dla oferent6w zostala uzalezniona przede wszystkim od przedstawionej w ofereie 
kalkulaeji koszt6w oraz od przebiegu dotyehezasowej wsp61praey z oferentem. 
Z uwagi na liezne przeszaeowania kosztorysowe ofert, Komisja wnikliwie analizowala 
poszezeg6lne kosztorysy i uzalezniala kwoty dotaeji od przedstawionej kalkulaeji. 

Komisja zdeeydowala, aby oferenei kt6rzy nie otrzymali ealosei wnioskowanego 
dofinansowania zlozyli zaktualizowane kosztorysy i harmonogramy realizaeji zadania, kt6re 
nie mog~ naruszac warunk6w szezeg610wyeh konkursu. 

Podpisy ezlonk6w Komisji: 

-._-----. 
- Marek Kondraeiuk, Przewodniez~ey Komis~~~l-.. -.-t. 7=1"'-'------''-----

- Anna Swierkocka, czlonek Komisji .......... ~:: ..... ~.~0.~ .................. . 
- Monika Stefaniak, czlonek Komisji ............. (f?5..~.~ .............................. . 
- Marta G6rska - Han, czlonek Komisji ............. ,1ft:A~ ................................ .. 

~Vl~· 
- Grazyna Busse, ezlonek Komisji ................ (. \ .: ................................................. . 

- Monika Dyla, czlonek Komisji.. .................... ,>~::r.:-..................................... . 
- Dominik Warda, ezlonek Komisji ........... .I.Lb.j ................................................ .. 
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Zahtczniki do protokolu: 

• upowaznienia pracownik6w Wydzialu Sportu do analizy formalnej ofert konkursowych 
na zadania: "Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej uzytkowanej przez kluby 
sportowe" oraz "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych"; 

• lista obecnosci na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 11 kwietnia 2018 r.; 
• oswiadczenia czlonk6w Komisji (7 szt.); 
• protokoly oceny formalnej ofert zgloszonych do konkursu ofert na realizacj~ ww. zadafl; 
• karty oceny merytorycznej ofert zlozonych na zadania: "Konserwacja skomunalizowanej 

bazy sportowej uzytkowanej przez kluby sportowe" (119 szt.) oraz ~~Organizacja imprez 
sportowo-rekreacyjnych" (77 szt.) 

• zestawienia zbiorcze - ~~Konselwacja skomunalizowanej bazy sportowej uzytkowanej 
przez kluby sportowe" oraz "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych". 
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