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Nazwa konkursu!ogloszony zarzlldzeniem or: 

Nazwa zadania konkursowego: 

Realizator konkurso ofert: 

L6dz.16.07.2018r . 

ZESTA WIENIE ZBIORCZE 

Konkufs ofert w formic wspardn rcalizacji zadania publiczncgo upowslcchnianic kUUlIfY fizyczncj ogloszol1Y 
Zarzqdzelliem Prezydcnta Miasta Nr 8576/V II! I 8 Prezydenla Miasta LOOzi z dnia 7 czerwca 2018 roku 

Organiza~ia zaj~c Sportowych z udzialemOsOb z niepdnosprawnoSci~ 
....•..... -_."" .. -
WydziaJ Sportu lJrzcrdu Miasta tOOzi 

, Wysokosc srodk6w przeznaczonych/przyznanych na dotacje 
: w konkursie Qfert: 

40.500,00 

Liezba ofert zlozonych w ramach konkursu ofert; 4 

Organizllcje pozarz~dowe, ktorych oferty zostaly rckomendownne do dofinansowania: 

Lp. 

L 

2 

Nr II) 
olcrty 

316680 

320618 

318181 

324424 

\lazwa organiza(:ii pozarzqdowcj 

Klub SportGw)' Niewidomych Omega 

L6dzki Klub Sportowy Glllchych 

Lbdzkie Towal'zyst\H) Rchabilil3l:xino
Sportowe Nicpdnosprawnych 

Sporlowe Stowarzyszenie 
Nicpelnosprawl1ych Stan 

'!:ylul projektu 

Organincja zllj((C sportowych \v kolarst\vic. 
strzdaniu i kr9glnrstwic z udzialem os60 z 
lliepelnosprawnosciq 

OrganLwcja z;:~jyC sportowych w pilee no7l1cj. 
siatk6wcc i koszykowce z udzialcm os6b z 
niepelnosprawnosciq 

Organizac:ia zaji.(c sportowych w koszyk6wcc oa 
wbzkach / udzialcm os6b z nicpdnosprawHosdq, 

Organizacja zajyc sportowych \v siatk6wcc. 
p!ywaniu i [cnisic stolnwym z udziakm os6b z 
nlepcln()~'prnWll0$ci,!. 

srcdnia punkt6w 

39 

35 

41 

WysokO$( 
wnioskowanej! 
propollowam.j 

dotacji 

12 770 I 10 000 

24 800 / 11 noo 

19 190 i 8 500 

Lwagi 

Otereot zobowi<l71lflY jest do zlatenia 
zaktunlizowanego kosztorysu i 
harmollogramu realizucji ;.-:adania 

Oferent zooowiq7any jest do zlozenia 
z.aktualizowanego kosztorystl i 
hurmonograillu realizacji 711dania 

Ofercnl zobowi'!Z<lllY jest do zlozcnia 
zaktualizowancgo kosztoryslI i 
hannonograrllu realLmcji zaclania . 

I Ofercilt zobowi,V<Jny jest do ziol:cnia 
15 100;' I i 000 i zaktualizO\vi1ncgo koszlorysu i 

I harmonogramll rcaliza~ii zadania 



Organizacje Jlozarz~dowe. ktorych oferty zostaly occnione negatywnie pod wzgl~dem merytorycznym: 

Lp. Nr oll:rly Nazwa org.unizacji pozarzl!dowej Tytul projcktu srednia punktow Uwagi 

I. 

2. 

3. 


