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PROTOKOL Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ 
z dnia 19 paidziernika 2018 r. 

dzia1ajtlcej na podstawie zarztldzenia Nr 9419/VII118 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
26 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powo1ania 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. 

Zgodnie z w/w Zarz'ldzeniem 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, 
• Grazyna Busse - przedstawicielka organizacji pozarz'ldowej - Stowarzyszenia 

Edukacyjnego Centrum Integracji Mi~dzypokoleniowej HIPOKAMP, 
• Wojciech Ulatowski - przedstawiciel organizacji pozarz'ldowej - L6dzkiego 

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, 
• Dominik Warda - inspektor w Oddziale Kultury Fizycznej, 
• Tomasz Lewandowski - podinspektor w Oddziale Kultury Fizycznej. 

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

Komisja zapozna1a si~ i przyj~la protok61 oceny formalnej ofert zgloszonych do konkursu 
na realizacj~ zadatl: "Organizacja cyklu turniej6w w koszyk6wce dla dziewcz'lt ze szk61 
podstawowych" oraz "Organizacja Superpucharu Polski w Pilce Siatkowej Kobiet", kt6ry 
zostat sporztldzony przez upowaznionych pracownik6w Wydzia1u Sportu UML. 

Do konkursu ofert na zadanie "Organizacja cyklu turniej6w w koszyk6wce dla dziewcz~t 
ze szk61 podstawowych" - realizacja w terminie listopad - grudzien 2018 r. przyst'lPi1a 
1 organizacja - Mi~dzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Widzew L6dz. Oferta pod 
wzgl~dem formalnym zostala zlozona prawid1owo. 

Do konkursu ofeli na zadanie "Organizacja Superpucharu Polski w Pilce Siatkowej KobieC' -
realizacja w terminie pazdziernik - listopad 2018 r. przyst'lPila 1 organizacja - Budowlani 
L6dz Sportowa Sp61ka Akcyjna. Oferta pod wzgl~dem formalnym zosta1a zlozona 
prawidlowo. 

Nast~pnie Komisja oceni1a merytorycznie zlozone 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, w tym w odniesieniu do jego 

zakresu rzeczowego [od 0 do 8] pkt; 
• proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych 

oferent bydzie realizowac zadanie publicznc [od 0 do 14] pkt; 
• wysokosc planowanego przez oferenta udzia1u srodk6w finansowych wlasnych 

lub srodk6w pochodztlcych z innych zr6del na realizacj~ zadania publicznego 
rod 0 do 5] pkt; 



• planowany przez oferenta wklad rzeezowy, osobowy, w tym swiadezenia 
wolontariuszy i praea spoleezna ezlonk6w [od 0 do 5] pkt; 

.oeena realizaeji zadan publieznyeh w przypadku organizaeji, kt6re w lataeh 
poprzednieh realizowaly zleeone zadania publiezne, w tym rzetelnosei i terminowosei 
oraz sposobu rozliezenia srodk6w otrzymanyeh na realizaej~ zadan [od -2 do 2] pkt; 

.oeena spceyfiki dyscypliny lub przedsi~wzi~eia, atrakcyjnosc programu zawartego 
w ofereie i jego znaezenie dla 16dzkiego sportu [od 0 do 6] pk1. 

Zar6wno oferta Mi~dzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Widzew L6dz, jak 
i Budowlanyeh L6dz Sportowa Sp61ka Akcyjna, zostaly rozpatrzone pozytywnie. Komisja 
zdeeydowala, iz z uwagi na spelnienie wszystkich wymagan, niezb~dnyeh do sprawnego 
i prawidlowego przeprowadzenia imprez, oferenei otrzymaj't po 100 % wnioskowanej kwoty 
dotaeji. 

Podpisy ezlonk6w Komisji: 

- Marek Kondraeiuk, Przewodnicz'tey Komisj;a.....· ~ ........... .j...,I.L......"""-'-'~ __ .-rrT....., •. ;-:-.-;-; •. -:-....................... . 

- Anna Swierkocka, 

- Monika Stefaniak, 

- Wojcieeh Ulatowski, ezlonek Komisji .................. :-.............................................. .. 

- Dominik Warda, czlonck Komisj i ................ N. . . .. .... . .......................... .. 
- Tomasz Lewandowski, ezlonek Komisji .................... . 

Zalqezniki do protokolu: 

• upowaznienie praeownik6w Wydzialu Sportu do analizy formalnej ofert konkursowyeh 
na zadania: "Organizacja eyklu tumiej6w w koszyk6wce dla dziewez'tt ze szk61 
podstawowyeh" oraz "Organizaeja Superpucharu Polski w Pike Siatkowej Kobiet"; 

• lista obeenosei na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 19 pazdziernika 2018 r.; 
• oswiadczenia czlonk6w Komisji (7 sz1.); 
• protok61 oecny formalnej ofert zgloszonyeh do konkursu ofert na realizacj~ ww. zadan; 
• karty oeeny merytoryeznej ofert zlozonyeh na zadania: "Organizacja cyklu turniej6w 

w koszyk6wce dla dziewez'tt ze szk61 podstawowych" (7 sz1.) oraz "Organizaeja 
Superpucharu Polski w Pike Siatkowej Kobiet" (7 sz1.); 

• zestawienia zbiorcze - "Organizaeja eyklu tumiej6w w koszyk6wce dla dziewez'tt 
ze szk61 podstawowyeh" oraz "Organizaeja Superpueharu Polski w Pike Siatkowej 
Kobiet". 
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