
PROTOK6t KONCOWY 

1. Zgodnie z zarzqdzeniem Nr 7928/V11/18 Prezydenta Miasta todzi z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie 

ogfoszenia otwartego konkursu ofert i powofania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 

w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego 

w zakresie pomocy spofecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji iyciowej 

oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b, organizacje pozarzqdowe oraz podmioty, 0 kt6rych mowa 

wart. 3 us!. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziafalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie 

zfoiy!y fqcznie 2 oferty: 

1) Towarzystwo Przyjaci6f Niepefnosprawnych z siedzibq w todzi przy ul. Zawiszy Czarnego 22, 

2) Fundacja Wiosniana z siedzibq w todzi przy ul. Wiosnianej 34/36. 

2. Na podstawie § 7 ust. 5 "Trybu planowania, ogfaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych 

konkurs6w ofert na realizacj~ ze srodk6w budietu miasta todzi zadari publicznych przez organizacje 

pozarzqdowe oraz podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o dziafalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie, oraz 0 kontroli realizowanych zadari 

i rozliczania przyznanych dotacji", stanowiqcego zafqcznik do zarzqdzenia Nr nS6/V11/18 Prezydenta 

Miasta todzi z dnia 14 lutego 2018 r., p. Szymon Kostrzewski, Zast~pca Dyrektora Wydziafu Zdrowia 

i Spraw Spofecznych w Departamencie Prezydenta Urz~du Miasta todzi upowainif p. Juliusza Kurzaw~ 

- gf6wnego specjalist~ w Oddziale ds. Spofecznych i Promocji Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw 

Spofecznych w Departamencie Prezydenta Urz~du Miasta todzi oraz p. Iwona Burzyk - inspektora 

w Oddziale ds. Spofecznych i Promocji Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Spofecznych 

w Departamencie Prezydenta Urz~du Miasta todzi do dokonania formalnej analizy ofert, zfoionych 

do otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy 

spofecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji iyciowej oraz wyr6wnywania szans 

tych rodzin i os6b, zgodnie z zarzqdzeniem Nr 7928/V11/18 Prezydenta Miasta todzi z dnia 7 marca 

2018 r. oraz sporzqdzenia wst~pnej oceny ofert pod wzgl~dem formalnym oraz wypefnienia zafqcznika 

pn. " Kryteria Analizy Formalnej Oferty" (Kryteria Analizy Formalnej Ofert stanowiq lal'lClnik nr 1, 

nr la, nr lb). 

3. W dniu 11 kwietnia 2018 r. w siedzibie Wydziafu Zdrowia i Spraw Spofecznych w Departamencie 

Prezydenta Urz/ldu Miasta todzi przy ul. Zachodniej 47 odbyfo si~ posiedzenie Komisji Konkursowej, 

powofanej zarzqdzeniem Nr 7928/V11/18 Prezydenta Miasta todzi z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie 

ogfoszenia otwartego konkursu ofert i powofania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 

w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy 

spofecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji iyciowej oraz wyr6wnywania szans 

tych rodzin i os6b, w skfadzie: 

Przewodniczacy: 

Czfonkowie: 

- Szymon Kostrzewski 

zast~pca dyrektora Wydziafu Zdrowia Spraw Spofecznych 

w Departamencie Prezydenta Urz/ldu Miasta todzi 

- Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka 

zast/lpca dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spofecznej w todzi; 

- Eliza Zi6fkowska-Lewandowicz 

kierownik Wydziafu Wspierania Ekonomii Spofecznej w Miejskim Osrodku 

Pomocy Spofecznej w todzi; 

- Marlena Mazerant 



kierownik Wydzialu Pomocy Stacjonarnej w Miejskim Osrodku Pomocy 

Spolecznej w todzi; 

- Juliusz Kurzawa 

glowny specjalista w Oddziale ds. Spolecznych i Promocji Zdrowia 

w Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta 

Urz~du Miasta todzi; 

- Anna Wasiak 

przedstawiciel Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury 

i Rozwoju Urz~du Miasta todzi; 

- Andrzej Wisniewski 

przedstawiciel Stowarzyszenia Samopomocowego "Abakus" 

(lista obecnosci - za1ltcznik nr 2). 

4. Sposob opiniowania ofert oraz kryteria i skale ocen ofert okreslil Regulamin pracy Komisji 

Konkursowej, stanowiqcy zalqcznik nr 2 do wskazanego wyiej zarzqdzenia Prezydenta Miasta todzi. 

5. Przedmiotem posiedzenia bylo opiniowanie ofert ocenionych wylqcznie pozytywnie pod wzgl~dem 

formalnym, zloionych do otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania 

publicznego w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

iyciowej oraz wyrownywania szans tych rodzin i osob. Posiedzenie Komisji Konkursowej rozpoczql 

p. Szymon Kostrzewski - Przewodniczqcy Komisji Konkursowej. P. Szymon Kostrzewski przedstawil 

przedmiot konkursu oraz dokumenty prawa miejscowego, regulujqce prac~ Komisji. 

6. Nast~pnie czlonkowie Komisji Konkursowej otrzymali zestaw dokumentow zawierajqcy: 

oswiadczenie czlonka Komisji Konkursowej 0 niepozostawaniu czlonka Komisji Konkursowej 

w takim stosunku prawnym lub faktycznym z oferentami biorqcymi udzial w procedurze 

konkursowej, ktory moie budzic uzasadnionq wqtpliwosc co do jego bezstronnosci podczas 

oceniania ofert (wzor oswiadczenia czlonka Komisji Konkursowej stanowi zalqcznik do Regulaminu 

pracy Komisji Konkursowej), 

kserokopi~ zarzqdzenia Nr 7928/V11/18 Prezydenta Miasta todzi 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 powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie 

pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji iyciowej oraz 

wyrownywania szans tych rodzin i osob, 

kart~ oceny merytorycznej oferty. 

7. Czlonkowie Komisji Konkursowej podpisali oswiadczenia czlonka Komisji Konkursowej (zalltcznik 
nr 3). 

8. W pierwszej kolejnosci pracownicy upowainieni do dokonania formalnej analizy ofert pod kqtem 

spelnienia kryteriow analizy formalnej oferty, okreslonych w zalqczniku Nr 4 do "Trybu planowania, 

oglaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursow ofert na realizacj~ ze srodkow 

budietu miasta todzi zadan publicznych przez organizacje pozarzqdowe oraz podmioty, a kt6rych 

mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku publicznego 

i 0 wolontariacie, oraz 0 kontroli realizowanych zadan i rozliczania przyznanych dotacji", zgodnie 

z zarzqdzeniem Nr 7756/VII/18 Prezydenta Miasta todzi z dnia 14 lutego 2018 r., przedstawili wyniki 

przeprowadzonej analizy formalnej : 

1) oferta Towarzystwa Przyjaciol Niepelnosprawnych - oferent nie zalqczyl doku mentow 

potwierdzajqcych kwalifikacje i doswiadczenie kadry, gwarantujqcej odpowiedni poziom uslug 
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- dotyczy p. !aroslawa W. pelniqcego funkcjEl dyrektora oraz p. Tadeusza P. pelniqcego funkcjEl 

konsultanta merytorycznego; 

2) oferta Fundacji "Wiosniana" - oferent nie zalqczyl regulaminu organizacyjnego domu pomocy 

spolecznej lub jego projektu, zgodnego z rozporzqdzeniem Ministra Polityki Spolecznej z dnia 23 

sierpnia 2012 r. w sprawie domow pomocy spolecznej (Oz. U. paz. 964) 

- oferent nie zalqczyl oswiadczenia 0 przedloieniu, w terminie do dnia 30 fistopada 2018 r., 

zaswiadczenia a wpisie domu pomocy spolecznej oraz zezwolenia na prowadzenie domu pomocy 

spolecznej wydane przez wojewodEl wlasciwego ze wzglEldu na poloienie domu. 

Zgodnie z cZElsciq VII Termin i warunki skladania ofert ust. 7 ogloszenia, stanowiqcego zal'lcznik 

nr 1 do zarzqdzenia Nr 7928/V11/18 Prezydenta Miasta todzi z dnia 7 marca 2018 r., oferent mial 

na uzupelnienie brakow formalnych 3 dni od daty otrzymania powiadomienia 0 koniecznosci 

uzupelnienia oferty (powiadomienie przekazano drogq elektronicznq poprzez konto zaloione przez 

oferenta w Generatorze Wnioskow) oraz opubfikowania fisty brakow tj. do dnia 9 kwietnia 2018 r. 

do godz. 16.00 (zal'lcznik nr 4). 

Towarzystwo Przyjaciol Niepelnosprawnych uzupelnilo wskazane powyiej braki formalne 

we wskazanym terminie - ofertEl uznano za kompletnq. 

Fundacja "Wiosniana", wedle posiadanych przez KomisjEl konkursowq w chwili obradowania 

informacji, nie przedloiyla w wyznaczonym terminie brakujqcych zalqcznikow do oferty. 

Z uwagi na powyiszy brak, Komisja konkursowa poddala pod glosowanie odrzucenie oferty. 

Czlonkowie komisji przeglosowafi ofertEl jednoglosnie. Biorqc powyisze pod uwagEl, oferta Fundacji 

"Wiosniana" nie podlega ocenie merytorycznej. 

Oferta Towarzystwa Przyjaciol Niepelnosprawnych spelnila wymogi okreslone w Karcie Analizy 

Formalnej Oferty i podlega ocenie merytorycznej. 

9. Czlonkowie Komisji dokonafi oceny oferty Towarzystwa Przyjaci61 Niepelnosprawnych wedlug 

kryteri6w i skafi, wskazanych w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisujqc indywidualnie 

w Karty Oceny Merytorycznej oceny cZqstkowe i punktacjEllqcznq oferty, bEldqcq sumq wystawionych 

ocen czqstkowych. Ponadto czlonkowie Komisji przyjElfi wysokosc proponowanej dotacji zgodnie 

z wnioskowanq wysokoSciq dotacji okreslonq w ofercie. Karty Oceny Merytorycznej Ofert zosta/y 

podpisane przez czlonk6w Komisji (zal'lcznik nr 5). 

OfertEl Towarzystwa Przyjaci61 Niepelnosprawnych oceniono w nastElPujqcy sposob: 25,86 pkt 

na 35 pkt (ocena koncowa srednia, obficzona z dokladnosciq do drugiego miejsca po przecinku, z ocen 

Iqcznych wystawionych przez osoby, ktore oceni/y tEl ofertEl). 

10. Po posiedzeniu Komisji Konkursowej odnotowano, ii z rejestracji w systemie EZO (Elektronicznego 

Zarzqdzania Ookumentacjq) wynika, ie Fundacja "Wiosniana" zloiyla we wskazanym do uzupelnienia 

dokumentow terminie, tj. do dnia 9 kwietnia 2018 r. uzupelnienie wymaganych dokument6w, nie 

zlokafizowano ich jednak w bieiqcej korespondencji UMt. W zwiqzku z tym Komisja Konkursowa 

odroczyla termin kolejnego posiedzenia do czasu wyjasnienia sprawy. 

11. W dniu 11.05.2018 Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych w Oepartamencie Prezydenta UrzEldu M iasta 

todzi otrzymal uzupelnienie dokumentow ad Fundacji "Wiosniana" zawierajqce projekt regulaminu 

organizacyjnego domu pomocy spolecznej oraz oswiadczenie 0 przedloieniu, w terminie do dnia 

30 fistopada 2018 r., zaswiadczenia a wpisie domu pomocy spolecznej oraz zezwolenia na prowadzenie 

domu pomocy spolecznej wydane przez wojewodEl wlasciwego ze wzglEldu na poloienie domu. 



12. W dniu 18 maja 2018 r. w siedzibie Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie 

Prezydenta Urz.;:du Miasta todzi przy ul. Zachodniej 47 odbylo si.;: drugie posiedzenie Komisji 

Konkursowej w skladzie: 

Przewodniczacy: 

Czlonkowie: 

- Szymon Kostrzewski 

zast.;:pca dyrektora Wydzialu Zdrowia Spraw Spolecznych 

w Departamencie Prezydenta Urz.;:du Miasta todzi 

- Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka 

zast.;:pca dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w todzi; 

- Eliza Zi6lkowska-Lewandowicz 

kierownik Wydzialu Wspierania Ekonomii Spolecznej w Miejskim Osrodku 

Pomocy Spolecznej w todzi; 

- Marlena Mazerant 

kierownik Wydzialu Pomocy Stacjonarnej w Miejskim Osrodku Pomocy 

Spolecznej w todzi; 

- Andrzej Wisniewski 

przedstawiciel Stowarzyszenia Samopomocowego "Abakus" 

(lista obecnosci - zal'lcznik nr 6). 

13. Czlonkowie Komisji Konkursowej podpisali oswiadczenia czlonka Komisji Konkursowej (zal'lcznik 
nr 7). 

14. W pierwszej kolejnosci dokonano formalnej analizy ofert pod kqtem spelnienia kryteri6w, okreslonych 

w zalqczniku Nr 4 do "Trybu planowania, oglaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych 

konkurs6w ofert na realizacj.;: ze srodk6w budietu miasta todzi zadari publicznych przez organizacje 

pozarzqdowe oraz podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o dzialalnoSci poiytku publicznego i 0 wolontariacie, oraz 0 kontroli realizowanych zadari i rozliczania 

przyznanych dotacji", zgodnie z zarzqdzeniem Nr 7756/VII/18 Prezydenta Miasta todzi z dnia 14 lutego 

2018 r. W wyniku przeprowadzonej analizy formalnej Komisja ustalita, ie w przypadku oferty Fundacji 

"Wiosniana" - oferent zalqczyl projekt regulaminu organizacyjnego domu pomocy spolecznej oraz 

oswiadczenie 0 przedloieniu, w terminie do dnia 30 listopada 2018 r., zaswiadczenia 0 wpisie domu 

pomocy spolecznej oraz zezwolenia na prowadzenie domu pomocy spolecznej wydane przez 

wojewod.;: wlaSciwego ze wzgl.;:du na poloienie domu. 

Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem 

Komisja Konkursowa uznala, ie oferta Fundacji "Wiosniana", mimo uzupelnienia dokument6w, nie spelnia 

nadal kryteri6w analizy formalnej zawartych w otwartym konkursie ofert, a oferent nie daje gwarancji 

realizacji zadania, gdyi nie przedstawil zalqcznika do oferty w postaci dokument6w potwierdzajqcych tytul 

prawny do nieruchomosci, na terenie kt6rej b.;:dzie realizowane zadanie. 

W zwiqzku z powyiszym, zgodnie z cz.;:sciq VII ust. 7 Termin i warunki skladania ofert ogloszenia, 

stanowiqcego zalqcznik nr 1 do zarzqdzenia Nr 7928/V11/18 Prezydenta Miasta todzi z dnia 7 marca 2018 r., 

oferent zostal wezwany ponownie do uzupelnienia tego braku formalnego w terminie 3 dni od daty 

otrzymania powiadomienia 0 koniecznosci uzupelnienia oferty (powiadomienie przekazano drogq 

elektronicznq poprzez konto zaloione przez oferenta w Generatorze Wniosk6w) oraz opublikowa nia listy 

brak6w na Portalu UMt, tj. do dnia 24 maja 2018 r. do godz. 16.00 (zal'lcznik nr 8). 
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15. W dniu 25 maja 2018 r. w siedzibie Wydziafu Zdrowia i Spraw Spofecznych w Departamencie 

Prezydenta UrzE:du Miasta lodzi przy ul. Zachodniej 47 odbyfo siE: trzecie posiedzenie Komisji 

Konkursowej w skfadzie: 

Przewodniczacy: 

Czfonkowie: 

- Szymon Kostrzewski 

zastE:pca dyrektora Wydziafu Zdrowia Spraw Spofecznych 

w Departamencie Prezydenta UrzE:du Miasta lodzi 

- Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka 

zastE:pca dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spofecznej w lodzi; 

- Eliza Zi6fkowska-Lewandowicz 

kierownik Wydziafu Wspierania Ekonomii Spofecznej w Miejskim Osrodku 

Pomocy Spofecznej w lodzi; 

- Marlena Mazerant 

kierownik Wydziafu Pomocy Stacjonarnej w Miejskim Osrodku Pomocy 

Spofecznej w lodzi; 

- Juliusz Kurzawa 

gf6wny specjalista w Oddziale ds. Spofecznych i Promocji Zdrowia 

w Wydziale Zdrowia i Spraw Spofecznych w Departamencie Prezydenta 

UrzE:du Miasta lodzi; 

- Andrzej Wisniewski 

przedstawiciel Stowarzyszenia Samopomocowego "Abakus" 

(lista obecnosci - zal'lcznik nr 9). 

16. Czfonkowie Komisji Konkursowej podpisali oswiadczenia czfonka Komisji Konkursowej (zal'lcznik 
nr 10). 

17. W pierwszej kolejnosci Komisja dokonafa analizy ofert pod kqtem spefnienia kryteri6w formalnych, 

okreslonych w zafqczniku Nr 4 do "Trybu planowania, ogfaszania, przeprowadzania i rozstrzygania 

otwartych konkurs6w ofert na realizacjE: ze srodk6w budzetu miasta lodzi zadari publicznych przez 

organizacje pozarzqdowe oraz podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. 0 dziafalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, oraz 0 kontroli realizowanych zadari 

i rozliczania przyznanych dotacji", zgodnie z zarzqdzeniem Nr 7756/VII/18 Prezydenta Miasta lodzi 

z dnia 14 lutego 2018 r., w wyniku kt6rej ustalono, ze w przypadku oferty Fundacji "Wiosniana" 

- oferent pomimo wezwania do uzupefnienia, nie przedstawil w wyznaczonym terminie dokument6w 

potwierdzajqcych tytuf prawny do nieruchomoSci, na terenie kt6rej planowana jest realizacja zadania. 

Z uwagi na powyzszy brak, Komisja konkursowa poddafa pod gfosowanie odrzucenie oferty. 

Czfonkowie komisji jednogfosnie odrzucili ofertE: Fundacji "Wiosniana" z powodu niespefnienia przez 

niq kryteri6w formalnych. W konsekwencji oferta Fundacji nie podlegafa dalszej ocenie merytorycznej. 

Oferta Towarzystwa Przyjaci6f Niepefnosprawnych spefnila wymogi okreslone w Karcie Analizy 

Formalnej Oferty i podlega ocenie merytorycznej. 

18. Czfonkowie Komisji dokonali oceny oferty Towarzystwa Przyjaci6f Niepefnosprawnych wedfug 

kryteri6w i skali, wskazanych w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisujqc indywidualnie 

w Karty Oceny Merytorycznej oceny cZqstkowe i punktacjE: fqcznq oferty, bE:dqcq sumq wystawionych 

ocen czqstkowych. Ponadto czfonkowie Komisji przyjE:1i wysokosc proponowanej dotacji zgodnie 

z wnioskowanq wysokosciq dotacji okreslonq w ofercie. Karty Oceny Merytorycznej Ofert zostafy 

podpisane przez czfonk6w Komisji (zal'lcznik nr 11). 



Ofert~ Towarzystwa Przyjaci61 Niepelnosprawnych oceniono w nast~pujqcy spos6b: 24,67 pkt 

na 35 pkt (ocena koncowa srednia, obliczona z dokladnosciq do drugiego miejsca po przecinku, z ocen 

Iqcznych wystawionych przez osoby, kt6re ocenity t~ ofert~) . 

Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem 

Komisja Konkursowa uznala, ie oferta Towarzystwa Przyjaci61 Niepelnosprawnych spelnila kryteria 

zawarte w otwartym konkursie ofert, a oferent daje gwarancj~ realizacji zadania. Komisja Konkursowa 

zaproponowala przyznac oferentowi srodki f inansowe zgodnie z wnioskowanq wysokosciq dotacji 

- proponowana kwota dotacji na rok 2018 wynosi 279.000,00 zl. 

19. Zestawienie zbiorcze stanowi zalqcznik nr 12. 

20. Na tym posiedzenie Komisji Konkursowej zostalo zakonczone. 

Protok61 podpisali: 

Przewodniczacy: 

Czlonkowie: 

:jiJ 
Szymon Kostrzewski ......... .... .. ~.: ... ...... ... ... .. ... .... . 

Agnieszka Duszkiewicz-NowaCk;;t_::-~ ... .. ~ .. ..... ... .. ... .... ... .... .. 

Eliza Zi6lkowska-Lewandowicz 

Marlena Mazerant 

Anna Wasiak 

Juliusz Kurzawa 

Andrzej Wisniewski 
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