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Nazwa konkursu/ogloszony zarz~dzeniem nr: 

Nazwa zadania konkursowego: 

Realizator konkursu ofert: 

Wysokosc srodk6w 
przeznaczonych/przyznanych na dotacje w 
konkursie olert: 

.1 

.\ 

Uczba ofert dozonych w ramach konkursu ofert: 

t6d;, dnia 20 grudnia 2017 r. 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

zarz~d,enie Nr 7242/V11/17 Prezydenta Miast. lod,i , dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu olert 
i pawafania Kamisji Kankursawej do opiniowania afert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadari 
publicznych w zakresie pomocy spotecznej, w tym pomacy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji tyciowej oraz wyrownywania szans tych 
rodzin i osob 

1. Ud,ielanie schronienia, zapewnienie posilku ora' niezb~dnego ubrania osobom tego pozbawionym w schroniskach i nociegowniach 
2. Reali,acja programu oslonowego pn .• ~wietlica dla os6b bezdomnych· funkcjonuj~cego w obszarze rewitali,acji 
3. Realizacja programu oslonowego pn .• Autobus dla bezdomnych i potrzebuj~cych' 
4. Realizacja programu ostonowego po.: "Mieszkania wspierane dla os6b bezdomnych" 

5. Prowad,enie osrodka wspareia dla os6b z zaburzeniami psychicznymi w formie klubu samopomocy 
6. Prowad,enie jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcJonuj~cych w obszarze rewitalizacji 
7. Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradniclwa, funkcjonuj~cych po,a obszarem rewitalizacji 
8. Organizowanie i swiadczenie ustug opiekuriczych w mlejscu zamieszkania 

9. Organizowanie i swiadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych w miejscu zamieszkania, z wyl~czeniem specjalistycznych uslug 
opiekunczych dla os6b , ,aburzeniami psychicznymi 

Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Pre,ydenta Urz~du Miasta lodzi 

~czna kwota na realizacj~ zadan publicznych w 2018 r. wynosi: 15960560,00 zt. w tym: 
1. Udzielanie schronienia, zapewnienie posilku oraz niezb~dnego ubrania osobom tego pozbawionym w schroniskach i nociegowniach -

1 824 062,00 ,I; 
2. Realizacja programu oslonowego pn .• ~wietlica dla os6b bezdomnych' funkcjonujqcego w obszarze rewitalizacji - 53 900,00 zl; 
3. Realizacja programu oslonowego pn . • Autobus dla bezdomnych i potrzebuj~cych" - 44 000,00 ,I; 
4. Realizacja programu oslonowego pn. : . Mieszkania wspierane dla os6b bezdomnychH -158 447,00 z!; 
5. Prowadzenie osrodka wsparcia dla os6b z zaburzeniami psychicznymi w formie klubu samopomocy -144 636,00 z!; 
6. Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, lunkcjonuj~cych w obszarze rewitalizacji - 99768,00 zl; 
7. Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, lunkcjonuj~cych poza obszarem rewitali,acji - 40 302,00 21; 
8. Organizowanie i swiadczenie uslug opiekunczych w miejscu zamieszkania -13 345 445,00 zl; 
9. Organizowanie i swiadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych w miejscu zamieszkania, , wylqczeniem specjalistycznych uslug 

opiekunczych dla os6b z zaburzeniami psychicznymi - 250 000,00 zl. 

170lert 
--- - ----- ----
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Organizacje pozarzotdowe, kt6rych oferty zostafy rekomendowane do dofinansowania" 

NrlD Nazwa organizacji 
Tytul projektu 

Srednia Wysokosc wnioskowanejl 
Uwagi Lp. 

oferty pozarzildowej punktow proponowanej dotacji 

Towarzystwo Pomocy 
Udzielanie schronienia, zapewnienie 

RPW/579 
im. sw. Brata Alberta 

posilku ora, nie,b~dnego ubrania 27,00 pkt 1 824 062.00 zll 
1. Kola lod,kie, Brak 

961/2017 
94·102lodi, 

osobom tego pozbawionym na 40 pkt 1 824062,00 ,I 

ul. Nowe 5ady 17 
w schroniskach i noclegowniach 

Towarzystwo Pomocy 

RPW/579 
im.sw. Brata Alberta 

Realizacja programu oslonowego 31,22 pkt 53 900,00 ,II 
2 

85!'/l017 
Kolo lod,kie, 

pn . .swietlica dla osob be,domnych" na 40 pkt 53900,00 zl 
Brak 

94-102 todi, 
ul . Nowe 5ady 17 

Towarzystwo Pomocy 

RPW/579 
im. sw. Brata Alberta Reali,acja programu oslonowego 

30,88 pkt 44 000,00 ,II 
3 

95¥2017 
Kolo lod,kie, pn .• Autobus dla be,domnych 

na 40 pkt 44000,00,1 
Brak 

94-102 todi, i potrzebuj~cych" 
ul. Nowe 5ady 17 

Towarzystwo Pomocy 

RPW/579 
im. sw. Brata Alberta Realizacja programu oslonowego 

27,66 pkt 158447,00 zt! 
4 

951/2017 
Kolo t6d,kie, pn.: . Mies,kania wspierane dla osob 

na 40 pkt 158447,00 zl 
Brak 

94·102 lod!, be,domnych" 
ul. Nowe 5ady 17 

RPW/575 
Klub Lokalnej Integracji Prowadzenie osrodka wsparcia 

27,88 pkt 144 636,00 zll 5 
362/.2017 

"Lonia", 91-{)39 t6dz, dla osob z ,aburzeniami psychic,nymi 
na 35 pkt 144636,00'1 

Brak 
u I. Obornicka 1!;1.23 w formie klubu samopomocy 

Fundacja Wsparcia Prowadzenie jednostek 

6 
RPW/580 Psychospolec,nego, specjalistycznego poradnictwa, 31,11 pkt 76 292,00 zll 

Brak 89!;1.2017 91-036lodi, funkcjonuj~cych wobszarze na 40 pkt 76292,00 ,I 
ul. Bydgoska 1~ rewitalizacji 

Stowarzyszenie Wspierania 
Prowad,enie jednostek 

7 
RPW/578 

Rozwoju Dzieci i Mlodzieiy, 
specjalistycznego poradnictwa, 29,22 pkt 29 700,00 ,1/ 

Brak 
33~017 

90-252 lodz. ul. Jaracza 40 funkcjonuj~cych w obszarze na 40 pkt 23476,00 zl 

I rewitalizacji 
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Fundacja Wsparcia Prowadz.enie jednostek 

8 
RPW/580 Psychospolec,nego, specjalistycznego poradnictwa, 34,00 pkt 40 302,00 ,II 

Brak 
89&'2017 91-036 todi, funkcjonujqcych po,a obszarem na 40 pkt 40302,00'1 

ul. Bydgoska 1~ rewitali,acji 

oferta wspolna ,Iozona prze,: 
1) Polski Czerwony Krzyi 

tod'ki Zarzqd Okr~gowy, 

90-451 tod', ul. 
Piotrkowska 203/205 , 

2) Polski Komilel Pomocy 
Spolec,nej Zarzqd 

Slawka w okresie styc,en-marzec 2018 r. 
Okr~gowy w tod,i, 

za 1 god'in~ uslug w dni roboc,e w wysokoSci 
93-005 tcd', 

9 
RPW/580 

ul. Wa/czanska 217/219, 
Organizowanie i swiadczenie ustug 23,71 pkl 13 345 440,00 ,II 18,60,1, w soboly, nied,iele i swi~la 22,00 II, 

30&'2017 
3) Zbor Kosciola Chrzescijan 

opiekunczych w miejscu zamieszkania na 40 pkt 13 345 440,00 ,I w po,osta/ym okresie Ij . od m-ca kwielnia 2018 r_ 
kwota ,a 1 god'in~ uslug w dni roboc,e w wysokosci 

Baptystaw, 
20,00 ,I, w soboty, niedIiele i swi~ta 22,00'1. 

90-061 tadi, 
ul. Nawrot 27, 

4) Fundacja Pomocy 
Niepelnosprawnym . Okai 
Serce" 
90-145 ted., 
ul. Narutowicza 114 

Organizowanie i swiadczenie 
Towarzyslwo przyjacicl specjalistyc,nych uslug opiekunczych 

Slawka ,a 1 godzin~ uslug w dni robocze 
RPW/580 Niepefnosprawnych, w miejscu zamieszkania, 27,71 pkl 95000,00 ,II 

10 
939/2017 91-824 ted., I wylqczeniem specjalistycznych uslug na 40 pkl 95000,00'1 

w wysokoSci 20,00 ,I, w soboly, nied,iele i swi~ta 

ul. ZawisIY C,arnego 22 opiekunc,ych dla osob "aburzeniami 
32,00 II. 

psych icznymi 

Konwent Bonifralrcw w todzi OrganizQwanie i 5wiadczenie 
Stacja Opieki ~rodowiskowej specjalistyc'nych uslug opiekuriczych 

Stawka za 1 godzjn~ ustug w dni robocze 
11 

RPW/573 Konwentu Bonifratrow w miejscu zamieszkania, 24,71 pkt 123 845,00 ,II 
w wysokosci 20,00 zl, w soboty, nied,iele i Swi~la 

99<1/2017 w tod,i , wylqczeniem specjalislycznych uslug na 40 pkt 123 845,00 zl 
93-357 ted., ul. Kosyniercw opiekuriczych dla oscb , ,aburzeniami 

32,00 zt. 

Gdynskich 61a psychicznymi 
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Organilacje pOlarl~dowe, ktorych ofertv lostaly ocenione pOlytywnie pod wzglt;dem merytorycznym, ale nie lOstaly rekomendowane do dofinansowania: 

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji Pozarzildowej Tytul projektu Srednia punktow Uwagi 

Zgodnie z ust. 2 cz~sd III. N Warunki przyznawania dotacji" 
ogtoszenia 0 konkursie, w konkursie na realizacj~ zadania 

l. 
RPWf.;80 caritas Archidiecezji t6dzkiej, Realizacja programu ostonowego 

22,33 
zostanie wybrana jedna oferta, ktora uzyska najwi~ksz'l liezb~ 

890/2017 90-507 ladi, ul. Gdanska 150 pn . • Swietiica dla osab bezdomnych" punktow. Oferta Caritas Al otrzymala mniejsz'lliczb~ punktaw i 
nie IQstata zarekomendowana przez Komisj~ Konkursow'll 
do dofinansowania. 

Organizaeje pozarz'ldowe, ktorych oferty zostaly ocenione negatywnie pod wlgl~dem merytorycznym: 

Lp. Nr olerty Nazwa organizacji pozarzildowej Tytuf projektu Sredn ia pu nktaw Uwagi 

1. - - - - -
---

Organizacje pozarz~dowe, ktorych olerty zostaly ocenione negatywnie pod wzgl~dem lormalnym: 

Lp. Nr olerty Nazwa organizacji pozarzit;dowej Tytuf projektu Kryterium formalne, ktore nie lastata spetnione 
, 

Oferta nie spelnita wymogaw formalnyeh okreSionyeh w otwartym konkursie ofert: 
oferta posiada niewypelnione ws,ystkie punkty formularza (oferent nie zal'lezyl 

Stowarzyszenie Mlodziezy i Osab 
Prowad,enie jednostek specjalistye'nego 

jednej .trony formu larza oferty od pkt 10 do pkt 12 w ez~sd IV S,ezegolowy ,akres 

l. 
RPWf.;80 , Problemami Psychicznymi, 

poradnietwa. funkejonujijcyeh w obszarze 
rzeczowy ora, kalkulaeja przewidywanyeh kosztow ,adania publieznego) - ,godnie 

91~017 ich Redzin i Przyjaciot ..,Parnes""', , Kart'l Anali,y Formalnej Oferty, ww. kryteria nie podlegaly u,upetnieniu. Ponadto 
9O·408lodi. ul. Prachnika 7 

rewitalizacji 
olerent nie zal'lczyl odpisu z KRS, dokumentaw potwierdzaj'lcych doswiadezenie 
w realizacji zadan podobnego rod,aju oraz oswiadczenia 0 nieposiadaniu 
,obowiq,an wobee Miasta tod,i. 

Oferta nie spelnila wymogaw formalnyeh okreSionyeh w otwartym konkursie ofert: 

Fundacja Subven iol Prowadzen ie jednostek specjalistyc,nego 
olerta nie spelnia kryterium w zakresie wysokosci wkladu wlasnego okreSionego 

2 
RPW!S80 

90·213 tadi, ul. Rewolueji 1905 r. poradn ietwa. funkcjonujqcych w obszarze 
w oglos,eniu konkursowym (zgodnie , ogtoszeniem konkursowym finansowy wktad 

910/2017 
nr 52 rewitalizacji 

wtasny powinien wnosic minimum 15%, oferent zadeklarowal wktad wtasny 
finansowy na poziomie 11,51%) - zgodnie z Kart'l Analizy Formalnej Oferty, 
kryterium nie pod legato u,upelnieniu. 
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Oferta nie spelnila wymog6w formalnych okreSionych W otwartym konkursie ofert: 
oferta posiada niewypelnione wszystkie punkty formularza, oferta jest niezgodna 
z wymaganiami szczegotowymi zawartymi W cZf:i:sci IX ogtoszenia (z3wiera dziafania 
edukacyjno-integracyjne adresowane do rodzin, nie zawiera jednoznacz.nego 

RPWf-j80 
Fundacja TOMY, Prowadzenie jednostek specjalistycznego podziatu na poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne). termin realizacji 

3 
22f,12017 

87-200 Tomaszow Mazowiecki poradnictwa, funkcjonuj~cych w obszarze nie miesci si~ w przedziale czasowym wskazanym w ogtoszeniu (zgodnie 
ul. Jerozelimska 1E rewitalizacji Z ogtoszeniem zadanie winno bye realizowane W okresie styczen-grudzien 2018~ 

oferent okreslit termin realizacji na okres stycze,; 2018-grudzie,; 2020) - zgodnie 
z Kart~ Analizy Formalnej Oferly, kryteria te nie podlegaly uzupelnieniu . Ponadto 
oferent nie zal~czyl dokumentu potwierdzajijeego doswiadczenie w realizaeji zadan 
publieznyeh podobnego rodzaju. 

Oferta nie spelnila wymogow formalnyeh okreslonych w otwartym konkursie ofert: 

Prowadzenie jednostek specjalistycznego 
oferta nie spelnia kryterium w zakresie wysokosei wkladu wlasnego okreSionego 

4 
RPWf-j80 Centrum Slu;by Rodzinie, 

poradnietwa, funkejonuj~cyeh poza obszarem 
w ogloszeniu konkursowym (zgodnie z ogloszeniem konkursowym finansowy wklad 

94'1/2017 93-162I:.6di, ul. Broniewskiego 1a wlasny powinien wnosit minimum 15%, oferent zadeklarowal wklad wlasny 
rewitalizacji 

finansowy na poziomie 11,7%) - zgodnie l Kartij Analizy Formalnej Oferty, 
kryterium nie podlegalo uzupelnieniu. 

Oferta nie spelnila wymog6w lormalnych okreSionych w otwartym konkursie ofert: 
olerta jest niezgodna z wymaganiami Slczegolowymi zawarlymi w ez~sei IX 
ogloszenia (olerent nie okreslil ceny jednostkowej za jedn'l godzin~ uslug w dni 

RPWf-j80 Fundaeja NMAG-MED", 90-441 todi ul. OrganizDwanie i swiadczenie ustug 
roboeze i swi~teezne, kt6ra winna zesta': szczegolowo skalkulowana w zal'lczenej 

5 
90'1/2017 Kosciuszki 99/7 opiekurkzych w miejscu zamieszkania 

do oferty kalkulacji przewidywanyeh kosztow), ponadto z tresci olerty wynika, 
;e olerent nie pozostaje w gotowosei do swiadelenia uslug opiekunelych od dnia 
1 styeznia 2018 r. - 19odnie z Kart'l AnalilY Formalne] Oferty, kryterium 
nie podlega/o uzupelnieniu. Ponadto olerent zal'lezyl niewypelnione oswiadczenie 

L_ 
o nieposiadaniu zobowiClzan wobec Miasta lodzi. 
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Zestawienie podpisali: 

Przewodniczaca - Jwona Iwanicka ~ .Ja-, 
...................................•....•. :.~ ........................... . 

Czlo n kowi e: 

Elibieta laszczak 

Eliza Ziolkowska-Lewandowicz 

--~dr····················· .... · 
....... .. ... ... ... -.................. ........ - .................. -.......... . 

Dorota lenk 
/)(?(..Of'e. t~~ 

...... ......... _ ............ ... ...... ..................................... .. . . 

Otta Wi~ckowska-Czekalska 

Piotr Zygmanowski 

JUIiUSI Kurzawa 

lustyna Szymanska 
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Andrzej Wisniewski 
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