
L6dz. dnia 16 Ii pea 2018 r. 

(pleCz'ltk~1 rCaliZ<ltofll kOllkursli (If.:n I 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

Nazwa konkursu!ogloszony zarutdzcniem II .. : Zarutdzenie Nt' 8576/Vllll8 Prezydenta M iasta Lodzi z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogloszenia 
otwartego konkursu ofel1 i powoiania Komisji Konkursowej do oplmowania ofert 
W otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie 
i upowszechnianie kuhul), fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego oraz organizacji 
zaj~ sportowych z udzialem os6b z niepdnosprawnosci<\ 

Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie szkolenia sportowego 

Realizator konkursu oferf: . Wydzial Sportu Urz~du Miasta Lodzi 

Wysokosc srodkow Ilrzeznaczonych/przyznanych na dotacje w konkursie ofert: 2.000.000 zl 

Liczba of crt zlozonych w ramnch konkut'su ofc.,t: 49 

Ozialanie I: Szkolenie sportowe w Idubach S,)Ot·towych 

: 1. . 321618 AKK~ ~SS i SG~Ski~. 
aZlmlerza ors lego 

2. 
AZS Organizacja 

324567 Srodowiskowa w todzi 

3. 318728 Centrum Taekwon-Do t6dz 

4, 315199 Chojeriski Klub Sportowy 

; Szkolenie Spoltowe w dyscyplinach: 
: pifka noina oraz koszykbwka 

Szkolenie sportowe w dyscyplinach: judo, 
lekkoatletyka? taekwondo olimpvskie, 
plywanie, tenis ziemny oraz badminton 

Szkolenie Sp0l1owc w dyscyplinic: 
taekwon-do 

Szkolcnie sportowc w dyscyplillach: 
pitka rttczna oraz pilka nOLna 

\Vysokosc 
wniosKowancj 

dotacjl 

76000,00 

208312,50 

24280,00 

91 700,00 

proponowanej 

33000,00 

200000,00 

20650,00 

75000,00 

Uwagi 

Oferent zobowiqzany 
do zlozenia aneksu. W przyznancj 
kwocic dotacji nalezy uwzgl~dnic 

18.000 zl- I Liga koszyk6wki 

Oferent zobowi'!zany 
do ztozcnia aneksu 

Ofefen! zobowiqzany 
do zloicnia anckslI 

Oferent zobowi<lZany 
do zlozenia anekslL W przyznanej 
kwocie dotacJi nalezy llwzgl((dnlc 

33,00071 - I Ligil pilki n;cznej 



5. 320756 Karate Klub "HARASUTO" 

6. 324057 Karate Klub "Kumade" t.6dz 

7. 321004 Klub Karate 44 

pion-

C 
.. -----~-- ... ·••· .. WN'·~V._ 

8. 321688! Klub Karate "Cham 
'Team" , ! ... _ .. _-_._---_ ..... 

i I 

L 9. 323998 I Klub Sportowy BBR 
_ .. __ L. __ .... _.L .. ___ ......................... _. ____ ..... .. 

10. 320978 Klub Sportowy uBudowlani" 

11. 320886 Klub Sportowy "DRAGON" 
t..6dz 

12. 310062 
Klub Sportowy 
"Gwardia" t..6dz 

13. 315566 Klub Sportowy "OLlMP" 
-----~~~----

14 310118 Klub Sportowy "ORZEt.." 

15. 324079 Klub Sportowy "SPOt.EM" 

16 . . 323513 Klub Sportowy "WIFAMA" 

17. 309820 
Klub Sztuk Walki 
"ALIEN-KICK" 

.. ~""~--.--.---~--~-.----~ 

!K 323487 
Klub Taekwon-do 
Tradycyjnego 

Szkolenie sportowe w dyscyplinic: 
karate WKF 

Szkolenie sportowe w dyscyplinie: 
karate WKF 

Szkolenie sportowe w dyscyplinie: 
karate tradycyj ne . 
Szkolenie sportowe w dyscyplinie: 
karate WKF 

_ ....... . ........ -..•.. -...... -.. -... -.--.~ 

Szkolenie sportowe w dyscyplinie: 
rugby 

Szkolenie sportowe w dyscyplinach: 
rugby oraz zapasy 

Szkolcllic Spoltowe w dyscypJinic: 
szermierka 

Szkolcllie sportmve w dyscyplinic: 
judo 

Szkolcnic sportowc w dyscyplinie: 
karate WKF 

Szkolenie sportowc w dyscyplinach: 
pitka nozna oraz strzelectwo sportowe 

: Szkolcnie sportowe w dyscyplinach: 
kolarstwo, fuczniclwo oraz strzelectwo 
spm10we 

Szkolenie sportowe w dyscyplinie: 
pilka siatkowa 

Szkolcnic sportowe w dyscyplinie: 
kick-boxing: 

Szkolcnic sportowe w dyscyplinach: 
taekwon-do oraz kick-boxing 

22625,00 22625,00 Brak uwag 

5750,00 5750,00 Brak uwag 

17500,00 12375,00 
Oferent zobowiqzany 
do zlozenia aneksu 

13222,40 11375,00 Oferent zobowi&.zany 
do ztozenia aneksu 

.-

47900,00 14000,00 Oferent zobowi4zany 
do zlozenia aneksu 

Oferentzobowi<lZany 

214000,00 80000,00 
do zlozenia aneksu. W przyznanej 
Invocie dotacji nalezy uwzglctdnic 

10.000 zl - Liga zapasnicza 

54520,00 24000,00 Ofcrcnt zobowi&.zany 
do zlozenia ancksu 

49900,00 39000,00 
Ofcrcnt zobowiqzany 

do zlozenia aneksu 

16800,00 12125,00 
Oferent zobowi,p:any 

do zlozcn ia aneksu 
-.. -.-.-.-.-....... ~-.... -

24955,00 12000,00 Ofurent zobowitlzany 
do zlozenia aneksu 

Oferent zobowiztzany 
200000,00 159000,00 

do zlozenia aneksu. 
u, ~W'U ~~._~~ ,.,, ______ • ______ • __ ._ •••• ____ ••• _ 

61600,00 43000,00 Oferent zobowi:tzany 
do zlozenia aneksu 

9500,00 9500.00 Brak uwag 

23900,00 22000,00 Oferent zobowitlzany 
do zlozenia anekslI 



J9. 324033 L6dzki Klub Hokejowy 
Szkolenie sportow~ \\ dyscyplinie: 
hokej na lodzie 

t.6dzkim Klubem Karate Szkolenie sportowe w dyscyplinie: 
"Shotokan" karate WKF 

21. 313166 
L6dzki Klub Pitkarski Szkolenie Spottowe w dyscyplinic: 
"KOLEJARZ" pilka nozna 

22. 323474 LKS Koszyk6wka Mflska 
Szkolenic spOt1owe w dyscyplinie: 
koszyk6wka 

23. 314172 t.KS Siatk6wka Zenska 
Szkolenie sportowe w dyscyplinie: 
pilka siatkowa 

24. 324522 t..K.S. Sp. Z 0.0. 
Szkolenie sportowe w dyscyplinic: 
pilka nozna 

t6dzkie Sportowe 
25. 3170.38 Towarzystwo 

Szkolenie sportowe w dyscyplinie: 

WATERPOLOWE 
pitka wodna 

t,6dzkie T owarzystwo Szkolenie sportowc w dyscyplinie: 
tyzwiarstwa Figurowego ty;,1:\viarsiwo figurowe 

Miejski Klub t.yi:wiarski 
Szkolenie sportowe w dyscyplinie: 

figurowe 

Szkolenie sportowe w dyscypliuach: 
28. 324503 MKS "MET ALOWIEC" pitka nozna, bieg ua orientacj~ oraz brydz 

'sportowy 
, . 

sportowe w dyscyplinie: 
29. 323953 Miejski Klub Tenisowy 

ziemny 

Szkolenie sportowe w dyscyplinach: 
30. 323973 

MiQdzyszkolny Klub 
plywanie, tenis stolowy, brydz sportowy 

Sportowy "JEOYNKAH 
orazjudo 

.. _ .... _ ....... _._._ ... _. __ ...... _._ .... _ .......... _ .. -_ ....... 

31. 
"''')~45 ~ Mi~dzyszkolny Klub Szkolcnie sportowe w dyscyplinic: 
.)~-' .) Sportowy "TROJKA - tOOZ" pJywanie 

86735,00 25000,00 

13540,00 13250,00 

30300,00 12000,00 

83130,00 53000,00 

71200,00 27000tOO 

80000,00 35000,00 

107 100,00 55000,00 

145024,00 56000,00 

125900,00 76000,00 

76184,55 18000,00 

28000,00 14000,00 

66200,00 39000,00 

44325,00 31500,00 

Olcrcnl zobowi,tf',<tny 
do zlQzenia aneksu 

Oferent zobowittzany 
do ztozenia aneksu 

Oferent zobowiqzany 
do zlozenia aneksu 

Oferent zobowittzany 
do zlozenia aneksu. 

Oferent zobowil:\Zany 
do zfozenia aneksu. 

Oferent zobowiqzany 
do zlozenia aneksu. 

Oferent zobowktzany do zlozenia 
aneksu. W przyznanej kwocie dotacji 

nalezy lIwzgl~dnic 37.000 zl -
Ekstraklasa pilki wodnej 

Oferent zobowillzany 
do zlozcnia aneksu 

Oferent zobowi<tzany 
do zlozenia aneksu 

Oferent zobowi<tZan ' Y 
do zlozenia aneksu 

Oferent zobowillzany 
do zlozenia aneksu 

Oferent zobowillzany 
do zlozenia aneksu. W przyznanej 
kwocie dotacji nalezy uwzgi'tdnic 
2.000 zl- I liga tenisa stolowcgo 

Oferent zobowiEtzallY 
do zlozenia anckstl 

-.~-

I 



32. 

33. 

Mi~dzyszkolny Uczniowski 
315061 Klub Sportowy 

"ABiS - SP 64" 

315808 Mi~dzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy uWIDZEW" 

Szkolcnie sportowe w clyscyplinie: 
l pilka siatkowa 

Szkolenie sportowe w dyscyplinach: 
koszykowka, gimnastyka artystyczna 
oraz boks 

187000,00 

15000,00 

100000,00 

Oferent zobowi,tzany 
do ztozenia aneksu 

Ofetent zobowi<t7Jlny 
do zlozenia aneksu 

.. -.~ ...•• - ... -.-..... -.-.------------~ 

I Polska Organiza.c·a Sportowa! Szk~lenie sp0l1owe \·v dyscyplinie: 
I 34. I 323849 J I curlll1g 

Oferent zobowi<\.zany 
do zlozenia aneksu 

L-....l. '~""_"'_"""'" ... _.L ..••......• ___ . ___ ._. _____ •• _,.. 

I 25 050,00 1 17 000,00 
______ . L .. _________ ..... _. __ .•. _...i. ___ --L.... ____________ •• j 

35. 319]94 Rudzki Klub Sportowy Szkolenie sportowe w dyscyplinach: 
lekkoatletyka oraz boks 

I 36 13 145891 ~CZ!,iOWSki Klu~;;ort~~--l. ~~~:;:~'i: sportowc w dys~yplinach: 
! 55 ! lekkoatletyka oraz plywallle 
Iii 

L~"~"'''''~AW'' •.•..... ".~. '~'''" .""' ..... ,, .. ~. '''~·'A·. • .• L.. _ .~~"'~~'''~~~~.~._.~.~_ ... 

... , 321802 
Uczniowski Klub Sportowy Szkolenie spOitowe w dyscyplinie: 

.) , . 
"ANI LANA" piika r~czna 

Uczniowski Klub Sportowy Szkolenie sportowe w dyscyplinach: 
"ATlETA" zapasy oraz sumo 

39. 321834 
Uczniowski Klub Sportowy Szkolenie spOltmvc w dyscyplinach: 
"MASTER" zapasy oraz sumo 

40. 318180 
Uczniowski Klub Sportowy SzkoJeuie sportowe w dyscypiiJlie: 
"NEPTUN" wodna 

4\. 324719 
Uczniowski Klub Sportowy Szkolenie sportowe w dyscyplinic: 
"ORIENTUS" bieg na orientacjy 

41 309831 
Uczniowski Klub Sportowy Szkolenie sportowe w dyscyplinic: 

,SP 7 t.6dz gimnastyka sportowa 

43. 318673 
Uczniowski Klub Sportowy Szkolenie sportowe \\ dyscyplinie: 
"UKS 41" gimnastyka attystyczna 

Uczniowski Klub Sportowy Szkolenie sportowc \v dyscyplinie: 
"UKS-190" plywanie 

144419,22 133000,00 
Oferent zobowi~zany 

do zlozenia aneksu 

-- -~.-.-.-.~-.~----,--'~".~~----'-'~-------
I 

I 

18600,00 I 18350,00 

. _ .................................. _ ........ , ..... "L_ .. " _____ , 

170950,00 115000,00 

18700,00 8000,00 

35870,00 24750,00 

41000,00 20000,00 

35000,00 

32154,00 22000,00 

10800,00 5500,00 

36100,00 31000,00 

Oferent zobowi~zany 
do zlozenia aneksu 

Oferent zobowiqzany 
do zlo.zenia aneksu. W przyznall~i 
kwocie dotacji nalczy t1wzglt;dnic 

33.000 zl - I Liga pHki r~cznej 

Oferent zobowiqzany 
do zIot,enia aneksu 

Oferent zobmvlctzany 
do zlolcnia aneksu 

Oferent zobuwiltzany 
do zlozenia allcksu. 

Oferent zobowi<tzany 
do zfozenia aneksu 

Oferent zobowhtzany 
do zlozenia anekstl 

Ofcrent zobowiqzany 
do ztozcnia anekstJ 

Oferent zobowitlzany 
do lloi:enia aneksu 



45. 

46. 

47. 

320120 UKS SMS 

321 n I Uczniowski Klub Sportowy 
"Wlakiennik Lad!" 

324714 Widzew t6dz S.A 

Szkolel1ic sportowc w dyscyplinach: 
pilka n02.11a, siatk6wka plazowa oraz 
zapasy 

Szkolenie spOltowe \v dyscyplinie: 
boks 

Szkolenie sportowe w dyscyplinie: 
pitka noi:na 

143700,00 130000,00 

15250,00 15250,00 

130284,00 25000.00 

1.965.000 zJ 

Olercnt zobowiflzany 
do zlozenia aneksu 

Brak uwag 

Oterent zobowittzany 
do z{ozenia aneksu 

Or-g:'!li;zacje pozarzildowe, kt6rych ofertyzostaly ocellione negatywnie P9(Jwzg1tdem formalnym: 

Lp. Nr oreny Nazwa organizacji poza~owej l}tul projckttl Kryterium formalne, kt6re nk lostalo spdnionc 

1. 
Uczniowski Klub Sportowy 

323880 "NOWA" 
Szkolenie sportowe 
W dyscyplinie: 
unihokej 

Ofelta zlozenie w sposob niezgodny z wymaganiami szczeg610wymi dotyczi\.cymi 
realizacji zadania 7--<lwartymi w cz~sci IX ogioszenia 0 konkursie (oferent zaplanmva! 
rozpoczycie treningow od 01.09.18 1'., brak informacji 0 planowanych zaj~ciach 
zgloszonej grupy szkoleniowej W okresie lipiec - sierpiell 2018 r.. Vt.l zwiqzku 
z powyzszym ztozona oferta nie spelnia wymogu real izacj i zadania w spos6b d~ly 
ad I lipca do 15 grudnia 2018 r. z uwzgl~dllicniem mozliwosci zaplallowania tylko 
jednego miesiclca okresli wakacy:jnego na okres roztrcnowania). 

Dzialanie II: Szkolenic dzicci i mlodziezy w ramacb kadry wojew6dzkicj mlodzika, dla wszystkich dyscyplin I~cznie o .. az szkolenie dzieci 
i mlodziezy poprzez organizacj~ udzialu zawodnik6w 16dzkich klub6w sportowyclt w finnlnch Mistrzostw Polski, dla wszystkich 
dyscyplin sportowych l'lcznie, z wyl'lczeniem kategorii seniora 

Lp. 

I. 

Nr II) 
ofcrty 

Nazwa organizacji pozarz'ldowej 

318741 t.6dzka Federacja Sportu 

Tytu! projektll 

Szkolenie dzieci i mlodziezy w ramach 
kadry wojew6dzkiej mtodzika oraz 
szkolenie dzieci i mtoclzie):y poprzez 
organizacj<t udzialu zawodnik6w 16dzkich 
klub6w sportowych \v finalach l'vIistrzostw 
Polski 

Wysokosc 
\\,11 iosk()wan~j 

dotacji 

35000,00 

Wysokosc 
prop()nowan~i 

dotacji 

35000,00 

Uwagi 

Brak U\vag 



/IlL h L<2,/ J r I 
2. ..... .l.~.':.';::-l":V~;~M;<:. '§:4, ....... .......................... . 


