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1. Zgodnie z zarzqdzeniem Nr 7243/V11/17 Prezydenta Miasta lodzi z dnia 17 listopada 2017 r. 
w sprawie og/oszenia otwartego konkursu ofert i powo/ania Komisji Konkursowej 
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadari publicznych 
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zast~pczej, organizacje pozarzqdowe 
oraz podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzia/alnosci 
poiytku publicznego i 0 wolontariacie, na realizacj~ zadari pUblicznych w konkursie wp!yn~/o 
/qcznie 20 ofert (wykaz oferent6w stanowi za/qcznik nr 1) . . 

2. Na podstawie § 8 ust. 4 "Trybu planowania, og/aszania, przeprowadzania i rozstrzygania 
otwartych konkurs6w ofert na realizacj~ ze srodk6w budietu miasta lodzi zadari publicznych 
przez organizacje pozarzqdowe oraz podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzia/alnoki poiytku publicznego i 0 wolontariacie, oraz 0 kontroli 
realizowanych zadari i rozliczania przyznanych dotacji", stanowiqcego za/qcznik do zarzqdzenia 
Nr 2231/V11/15 Prezydenta Miasta lodzi z dnia 2 listopada 2015 r., p. Iwona Iwanicka, 
p.o. Zast~pcy Dyrektora Wydzia/u Zdrowia i Spraw Spo/ecznych w Departamencie Prezydenta 
Urz~du Miasta lodzi upowainita p. Alicj~ Groblewskq - inspektora oraz p. Iwon~ Burzyk -
inspektora do dokonania otwarcia kopert z ofertami, z/oionymi do otwartego konkursu ofert 
w formie wsparcia zadari publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zast~pczej, 
zgodnie z zarzqdzeniem Nr 7243/V11/17 Prezydenta Miasta lodzi z dnia 17 listopada 2017 r. 
oraz sporzqdzenia wst~pnej oceny ofert pod wzgl~dem formalnym oraz wype/nienia Kart Analizy 
Formalnej Oferty (protok6/ z otwarcia ofert stanowi zalqcznik nr 2, Karty Analizy Formalnej Ofert 
stanowiq zalqcznik nr 3). 

3. W dniu 21 grudnia 2017 r. w siedzibie Wydzia/u Zdrowia i Spraw Spo/ecznych w Departamencie 
Prezydenta Urz~du Miasta lodzi przy ul. Zachodniej 47 odby/o si~ posiedzenie Komisji 
Konkursowej, powo/anej zarzqdzeniem Nr 7243/V11/17 Prezydenta Miasta lodzi z dnia 
17 listopada 2017 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powo/ania Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji 
zadari publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zast~pczej, w sk/adzie: 
Przewodniczacy: - Iwona Iwanicka 

p.o. zast~pcy dyrektora Wydzia/u Zdrowia i Spraw Spo/ecznych 
w Departamencie Prezydenta Urz~du Miasta lodzi; 

Czlonkowie: - Eliza Zi6/kowska-Lewandowicz 
kierownik Wydzia/u Wspierania Ekonomii Spo/ecznej w Miejskim 
Osrodku Pomocy Spo/ecznej w lodzi; 

- Ewa Kazanek 
kierownik Wydzia/u Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Osrodku 
Pomocy Spo/ecznej w lodzi; 

- Juliusz Kurzawa 
g/6wny specjalista w Oddziale ds. Spo/ecznych i Promocji Zdrowia 
w Wydziale Zdrowia i Spraw Spo/ecznych w Departamencie 
Prezydenta Urz~du Miasta lodzi; 

- Dorota Piskorska 
przedstawiciel Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury 
i Rozwoju Urz~du Miasta lodzi; 

- Andrzej Wisniewski 

przedstawiciel Stowarzyszenia Samopomocowego "Abakus" 
(lista obecnosci - zalqcznik nr 4) . 

4. Spos6b opiniowania ofert oraz kryteria i skale ocen ofert okreSiit Regulamin pracy Komisji 
Konkursowej, stanowiqcy za/qcznik nr 2 do wskazanego wyiej zarzqdzenia Prezydenta Miasta 
lodzi. 

5. Przedmiotem posiedzenia 
pod wzgl~dem formalnym, 

by/o opiniowanie ofert 
z/oionych do otwartego 

ocenionych wy/qcznie pozytywnie 
konkursu ofert w formie wsparcia 
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realizacji zadari pUblicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zast~pczej . 

Posiedzenie Komisji Konkursowej rozpocz~ta p. Iwona Iwanicka - Przewodniczqca Kom isji 
Konkursowej. P. Iwona Iwanicka przedstawita przedmiot konkursu oraz dokumenty prawa 
miejscowego, regulujqce prace Komisji. 

6. Nast~pnie cztonkowie Komisji Konkursowej otrzymali zestaw dokumentow zawierajqcy: 
oswiadczenie cztonka Komisji Konkursowej 0 niepozostawaniu cztonka Komisji Konkursowej 
w takim stosunku prawnym lub faktycznym z oferentami biorqcymi udziat w procedurze 
konkursowej, ktory moie budzic uzasadnionq wqtpliwosc co do jego bezstronnosci podczas 
oceniania ofert (wzor oswiadczenia cztonka Komisji Konkursowej stanowi zatqcznik 
do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej), 

kserokopi~ zarzqdzenia Nr 7243/V11/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 17 listopada 2017 r. 
w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert i powotania Komisji Konkursowej 
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadari 
publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zast~pczej , 

karty oceny merytorycznej oferty. 
7. Po zapoznaniu si~ z treSciq oswiadczeri woli cztonkowie Komisji Konkursowej podpisali 

oswiadczenia (zatqcznik nr S). 
8. W pierwszej kolejnosci pracownicy upowainieni do dokonania otwarcia kopert z ofertami, 

ztoionymi do otwartego konkursu ofert oraz sporzqdzenia wst~pnej oceny ofert pod wzgl~dem 
formalnym oraz wypetnienia Kart Analizy Formalnej Oferty, przedstawili wyniki przeprowadzonej 
analizy formalnej. 
Btedy formalne niepodlegajace uzupelnieniom. posiadaly 4 oferty: 
I} oferta Fundacji TOMY nie spetnita wymogow formalnych okreslonych w otwartym 

konkursie ofert: oferta posiada niewypelnione wszystkie punkty formularza 
(m .in. niewypetnione oswiadczenie w tresci oferty oraz w petni niewypelniona kalkulacja 
kosztow) oraz oferent dokonat modyfikacji formularza dodajqc harmonogram i kosztorys 
na rok 2019 i 2020 jako tresc oferty - zgodnie z Kartq Analizy Formalnej Oferty, kryteria 
te nie podlegaly uzupelnieniu; 

2) oferta Towarzystwa Przyjaciol Dzieci Oddzial Dzieln icowy todi-Polesie (dot. Swietlicy 
Srodowiskowej ul. Wileriska 48) nie spelnita wymogow formalnych okreslonych w otwartym 
konkursie ofert: oferta nie spelnia kryterium w zakresie wysokosci wktadu wlasnego 
okreslonego w ogloszeniu konkursowym (zgodnie z ogloszeniem konkursowym finansowy 
wktad wtasny powinien wnosic minimum 15%, oferent zadeklarowal wklad wlasny 
finansowy na poziomie 14,24 %) - zgodn ie z Kartq Analizy Formalnej Oferty, kryterium 
nie podlegalo uzupelnieniu; 

3) oferta Fundacji Rodzinnej Opieki Zast~pczej "Ja i Moj Dom" nie spelnila wymogow 
formalnych okreslonych w otwartym konkursie ofert. Oferent nie wypelnit wszystkich 
punktow formularza oferty oraz nie przedloiyl wymaganych w ogtoszeniu 0 konkursie 
zalqcznikow, ktore z uwagi na odrzucenie oferty, nie podlegaly uzupelnieniu . 

4) oferta Fundacji Wsparcia i Rozwoju Rodziny "Zielone Wzgorze" nie spelnita wymogow 
formalnych okreslonych w otwartym konkursie ofert. Okreslony przez oferenta termin 
realizacji zadania nie miesci si~ w przedziale czasowym wskazanym w ogloszeniu 
o konkursie - zgodnie z Kartq Analizy Formalnej Oferty, kryterium nie podlegalo 
uzupelnieniu. 

B1edy formalne podlegajace uzupetnieniom. sposrod 20 ofert zloionych do konkursu, posiadalo 
7 ofert. Oferenci we wszystkich ofertach nie zatqczyli wszystkich wymaganych w konkursie 
zalqcznikow. Lista dokumentow do uzupelnienia zostala zamieszczona w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urz~du Miasta lodzi oraz na Portalu "lodi Aktywnych Obywateli" (zalqcznik nr 6). 
Zgodnie z cz~sciq VII Termin i warunki skladania ofert ust. 5 ogloszenia, stanowiqcego zalqcznik 
nr 1 do zarzqdzenia Nr 7242/V11/17 Prezydenta Miasta lodzi z dnia 17 listopada 2017 r., oferenci 
mieli na uzupelnienie brakow formalnych 3 dni od daty opublikowania listy brakow tj. do dnia 
19 grudnia 2017 r. do godz. 11.00. 
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Uzupelnienia brak6w formalnych przedlozyli nast~pujqcy oferenci: 

1) Towarzystwo Przyjaci61 Dzieci t6dzki Oddzial Regionalny (dot. Srodowiskowego Ogniska 
Wychowawczego ul. Jaracza 42) - ofert~ po uzupelnieniu zalqcznik6w uznano 

za kompletnq; 
2) Towarzystwo Przyjaci61 Dzieci t6dzki Oddzial Regionalny (dot. Swietlicy Opiekunczo-

Wychowawczej ul. Bojownik6w Getta Warszawskiego 3) - ofert~ po uzupelnieniu 
zalqcznik6w uznano za kompletnq; 

3) Towarzystwo Przyjaci61 Dzieci t6dzki Oddzial Regionalny (dot. Swietlicy Opiekurlczo
Wychowawczej ul. Hipoteczna 3/5) - oferent nie przedlozyl wszystkich brakujqcych 
zalqcznik6w tj. zezwolenia na prowadzenie plac6wki wsparcia dziennego, wydanego przez 

Prezydenta Miasta todzi; 
4) Towarzystwo Przyjaci61 Dzieci Oddzial Dzielnicowy t6dz-Widzew (dot. Srodowiskowego 

Ogniska Wychowawczego ul. Lermontowa 7) - ofert~ po uzupelnieniu zalqcznik6w uznano 

za kompletnq; 
5) Towarzystwo Przyjaci61 Dzieci Oddzial Dzielnicowy t6dz-Widzew (dot. Srodowiskowego 

Ogniska Wychowawczego ul. Giewont 28) - ofert~ po uzupelnieniu zalqcznik6w uznano 

za kompletnq; 
6) Fundacja "Happy Kids" (dot. prowadzenia plac6wki opiekunczo-wychowawczej typu 

rodzinnego) - ofert~ po uzupelnieniu zalqcznik6w uznano za kompletnq; 
7) Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (dot. organizowania program6w wspierajqcych 

z zakresu podnoszenia umiej~tnosci opiekunclO-wychowawczych dla rodzic6w dzieci 
czasowo umieszclOnych w pieczy zast~pczej oraz rodzic6w przeiywajqcych trudnosci 
opiekunclO-wychowawcze) - ofert~ po uzupelnieniu zalqcznik6w uznano za kompletnq; 

Tym samym oferta Towarzystwo Przyjaci61 Dzieci t6dzki Oddzial Regionalny (dot. Swietlicy 
Opiekunczo-Wychowawczej ul. Hipoteczna 3/5) nie podlegala ocenie merytorycznej . 

Pozostale oferty spelnily wymogi, okreslone w Karcie Analizy Formalnej Oferty i podlegaly 

ocenie merytorycznej . 
Przedstawiona ocena forma Ina ofert lOstala jednoglosnie przyj~ta przez czlonk6w Komisji 
Konkursowej . Tym samym czlonkowie Komisji Konkursowej w kolejnym etapie przeszli do oceny 
merytorycznej wskazanych powyiej ofert. 

9. Na realizacj~ zadania pn. Prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie opiekunczej, 

funkcjonujqcych w obszarze rewitalizacji, sposr6d 4 zlozonych ofert, 3 oferty podlegaly ocenie 
merytorycznej czlonk6w Komisji Konkursowej tj .: 

1) Oratorium im. sw. Dominika Savio (Swietlica Srodowiskowa "Iskierka Przyjazni Dominika", 
ul. Wodna 36); 

2) Towarzystwo Przyjaci61 Dzieci t6dzki Oddzial Regionalny (Swietlica OpiekunclO
Wychowawcza ul. Bojownik6w Getta Warszawskiego 3); 

3) Towarzystwo Przyjaci61 Dzieci t6dzki Oddzial Regionalny (Srodowiskowe Ognisko 
Wychowawcze ul. Jaracza 42). 

Czlonkowie Komisji dokonali oceny ww. oferty wedlug kryteri6w i skali, wskazanych 
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisujqc indywidualnie w Karty Oceny Merytorycznej 

Ofert oceny cZqstkowe i punktacj~ Iqcznq ofert, b~dqcq sumq wystawionych ocen czqstkowych. 
Ponadto czlonkowie Komisji w cz~sci "Uwagi dodatkowe" wskazali wysokosc proponowanej 

dotacji. Karty Oceny Merytorycznej Ofert lOstaly podpisane przez czlonk6w Komisji (zalqcznik 
nr 7) . 

Oferty oceniono w nast~pujqcy spos6b (ocena koncowa - srednia, obliczona z dokladnosciq 
do drugiego miejsca po przecinku, z ocen Iqcznych wystawionych przez osoby, kt6re ocenily 
t~ ofert~): 

1) oferta Oratorium im. sw. Dominika Savio (Swietlica Srodowiskowa "Iskierka Przyjazni 
Dominika", ul. Wodna 36) otrzymala 31,17 pkt na 40 pkt; 
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2) oferta Towarzystwa Przyjaei61 Dzieei l6dzki Oddzial Regionalny (Swietliea Opiekuriezo
Wyehowaweza ul. Bojownik6w Getta Warszawskiego 3) otrzymala 28,33 pkt na 40 pkt; 

3) oferta Towarzystwa Przyjaei61 Dzieei l6dzki Oddzial Regionalny (Srodowiskowe Ognisko 
Wychowawcze ul. Jaracza 42) otrzymala 26,17 pkt na 40 pkt. 

Zgodnie z us!. 2 cz~sci III. "Warunki przyznawania dotaeji" ogloszenia 0 konkursie, w konkursie 
na realizaej~ zadania moie zostac wybrane wi~eej nii jedna oferta . lqezna wnioskowana przez 
organizaeje kwota dotaeji wynosila 140990,00 zl. Planowana kwota dotaeji na realizaej~ zadania 
wynosila 133 226,00 zl. Jednoglosnq deeyzjq ezlonk6w Komisji Konkursowej przyj~to nast~pujqCY 
spos6b podzialu dotacji : kwota zaproponowanej wysokosci dotacji dla kaidej oferty wynosic 
b~dzie 94,4% wysokosei kwoty wnioskowanej . 

Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem: 
Oferty spelnily kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert, a oferenei dajq gwaranej~ realizaeji 
zadania. Komisja Konkursowa zaproponowala przyznac w 2018 r. srodki finansowe 
w nast~pujqeym podziale: 
1) Oratorium im. sw. Dominika Savio (Swietliea Srodowiskowa "Iskierka Przyjaini Dominika", 

ul. Wodna 36) - 73 420,00 zl ; 
2) Towarzystwo Przyjaci61 Dzieei l6dzki Oddzial Regionalny (Swietliea Opiekuriezo

Wyehowaweza ul. Bojownik6w Getta Warszawskiego 3) -22 898,00 zl; 
3) Towarzystwo Przyjaei61 Ozieci l6dzki Oddzial Regionalny (Srodowiskowe Ognisko 

Wyehowaweze ul. Jaraeza 42) - 36 908,00 zl. 
W roku 2019 i 2020 przyznanie i wysokosc dotaeji b~dq uzaleinione od wysokosei srodk6w 
finansowyeh zaplanowanyeh w budieeie Miasta lodzi na realizaej~ tego zadania. 

10. Na realizaej~ zadania pn. Prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie opiekuriczej, 
funkejonujqeych poza obszarem rewitalizacji, sposr6d 10 zloionyeh ofert, 8 ofert podlegalo 
oeenie merytoryeznej ezlonk6w Komisji Konkursowej tj.: 
1) Centrum Sluiby Rodzinie (Swietliea Srodowiskowa "M.lodzi Niegniewni", 

ul. Broniewskiego la); 
2) Towarzystwo Przyjaei61 Dzieei Zarzqd Oddzialu Dzielnieowego l6di-G6rna (Ognisko 

Wyehowaweze ul. Gladka 39/41); 
3) Towarzystwo Przyjaei61 Dzieei Zarzqd Oddzialu Dzielnicowego l6di-G6rna (Ognisko 

Wyehowaweze ul. Kolumny 311); 
4) Towarzystwo Przyjaei61 Dzieei Oddzial Ozielnicowy l6di-Polesie (Swietliea Srodowiskowa 

ul. Hufeowa 20); 
5) Towarzystwo Przyjaci61 Dzieei Oddzial Dzielnieowy l6di-Polesie (Swietliea Srodowiskowa 

ul. Lorentza 1); 
6) Towarzystwo Przyjaei61 Dzieei Oddzial Dzielnieowy l6di-Polesie (Swietliea Srodowiskowa 

ul. Napoleonska 7/17); 
7) Towarzystwo Przyjaei61 Dzieci Oddzial Dzielnieowy l6di-Widzew (Srodowiskowe Ognisko 

Wyehowaweze ul. Giewont 28); 
8) Towarzystwo Przyjaei61 Dzieei Oddzial Dzielnicowy l6di-Widzew (Srodowiskowe Ognisko 

Wyehowaweze ul. Lermontowa 7). 
Czlonkowie Komisji dokonali oeeny ww. oferty wedlug kryteri6w i ska li, wskazanyeh 
w Regulaminie praey Komisji Konkursowej, wpisujqe indywidualnie w Karty Oceny Merytoryeznej 
Ofert oeeny eZqstkowe i punktaej~ Iqeznq ofert, b~dqeq sumq wystawionyeh oeen ezqstkowyeh. 
Ponadto ezlonkowie Komisji w ez~sei "Uwagi dodatkowe" wskazali wysokosc proponowanej 
dotaeji. Karty Oeeny Merytoryeznej Ofert zostaly podpisane przez ezlonk6w Komisji (zalqcznik 

nr 8). 
Oferty oeeniono w nast~pujqey spos6b (oeena koneowa - srednia, obliezona z dokladnoseiq 
do drugiego miejsea po przeeinku, z oeen Iqeznyeh wystawionyeh przez osoby, kt6re oeenily 

t~ ofertE:): 
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1) oferta Towarzystwa Przyjaci61 Dzieci Oddzial Dzielnicowy t6dZ-Polesie (Swietlica 
Srodowiskowa ul. Lorentza 1) otrzymala 28,83 pkt na 40 pkt; 

2) oferta Towarzystwa Przyjaci61 Dzieci Oddzial Dzielnicowy t6dz-Polesie (Swietlica 
Srodowiskowa ul. Napoleonska 7/17) otrzymala 28,67 pkt na 40 pkt; 

3) oferta Towarzystwa Przyjaci61 Dzieci Zarzqd Oddzialu Dzielnicowego t6dz-G6rna (Ognisko 
Wychowawcze ul. Gladka 39/41) otrzymala 28,17 pkt na 40 pkt; 

4) oferta Towarzystwa Przyjaci61 Dzieci Oddzial Dzielnicowy t6dz-Widzew (Srodowiskowe 
Ognisko Wychowawcze ul. Giewont 28) otrzymala 28,17 pkt na 40 pkt; 

5) oferta Towarzystwa Przyjaci61 Dzieci Oddzial Dzielnicowy t6dz-Polesie (Swietlica 
Srodowiskowa ul. Hufcowa 20) otrzymala 28,00 pkt na 40 pkt; 

6) oferta Towarzystwa Przyjaci61 Dzieci Zarzqd Oddzialu Dzielnicowego t6dz-G6rna (Ognisko 
Wychowawcze ul. Kolumny 311) otrzymala 27,83 pkt na 40 pkt; 

7) oferta Towarzystwa Przyjaci61 Dzieci Oddzial Dzielnicowy t6dz-Widzew (Srodowiskowe 
Ognisko Wychowawcze ul. Lermontowa 7)otrzymala 27,67 pkt na 40 pkt. 

8) oferta Centrum Sluzby Rodzinie (Swietlica Srodowiskowa "M.todzi Niegniewni", 
ul. Broniewskiego 1a) otrzymala 25,17 pkt na 40 pkt. 

Zgodnie z ust. 2 cz~sci III. "Warunki przyznawania dotacji" ogloszenia 0 konkursie, w konkursie 
na realizacj~ zadania moze zostac wybrana wi~cej nii jedna oferta. tqczna wnioskowana kwota 
dotacji wynosita 410 463,00 z!. Planowana kwota dotacji na realizacj~ zadania wynosita 
266774,00 zl. 
Przedstawiono trzy propozycje podzialu srodk6w finansowych: pierwsza propozycja - dotyczyla 
przyznania dotacji na poziomie 50% dla oferty, kt6ra uzyskala najmniejszq liczb~ punkt6w, 
dla pozostalych z kolei oferent6w zaproponowano przyznac proporcjonalnie kwot~ pozostalq 
na poziomie ok. 69,6% wnioskowanej kwoty dotacji; druga propozycja - dotyczyla przyznania 
75% wysokosci kwoty wnioskowanej dla ofert, kt6re uzyskaty ponad 27 pkt, a pozostalq kwot~ 
przyznac ofercie, kt6ra uzyskala najniiszq liczb~ punkt6w; trzecia propozycja - dotyczyla 
przyznania kwoty dotacji wylqcznie tym ofertom, kt6re uzyskaty powyiej 27 pkt. Za pierwszq 
propozycjq glosowalo 2 sposr6d 6 czlonk6w Komisji, za propozycjq drugq - 3 sposr6d 6 czlonk6w 
Komisji, z kolei za trzeciq propozycjq -1 sposr6d 6 czlonk6w Komisji. 
Tym samym, decyzjq wi~kszosci czlonk6w Komisji Konkursowej przyj~to drugi spos6b podzialu 
dotacji . 

Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem: 
Oferty spelnity kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert, a oferenci dajq gwarancj~ realizacji 
zadania. Komisja Konkursowa zaproponowala przyznac w 2018 r. srodki finansowe 
w nast~pujqcym podziale: 
1) Towarzystwo Przyjaci61 Dzieci Oddzial Dzielnicowy t6dz-Polesie (Swietlica Srodowiskowa 

ul. Lorentza 1) - 48 096,00 zl; 
2) Towarzystwo Przyjaci61 Dzieci Oddzial Dzielnicowy t6dz-Polesie (Swietlica Srodowiskowa 

ul. Napoleonska 7/17) - 38 571,00 zl; 
3) Towarzystwo Przyjaci61 Dzieci Zarzqd Oddzialu Dzielnicowego t6dz-G6rna (Ognisko 

Wychowawcze ul. Gladka 39/41) - 30 225,00 zl; 
4) Towarzystwo Przyjaci61 Dzieci Oddzial Dzielnicowy t6dz-Widzew (Srodowiskowe Ognisko 

Wychowawcze ul. Giewont 28) -19 371,00 zl; 
5) Towarzystwo Przyjaci61 Dzieci Oddzial Dzielnicowy t6dz-Polesie (Swietlica Srodowiskowa 

ul. Hufcowa 20) - 38571,00 zl; 
6) Towarzystwo Przyjaci61 Dzieci Zarzqd Oddzialu Dzielnicowego t6dz-G6rna (Ognisko 

Wychowawcze ul. Kolumny 311) - 37 800,00 zl; 
7) Towarzystwo Przyjaci61 Dzieci Oddzial Dzielnicowy t6dz-Widzew (Srodowiskowe Ognisko 

Wychowawcze ul. Lermontowa 7) - 22 861,00 zl. 

8) Centrum Sluiby Rodzinie (Swietlica Srodowiskowa "M.todzi Niegniewni", 
ul. Broniewskiego 1a) - 31279,00 zl; 
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W roku 2019 i 2020 przyznanie i wysokosc dotaeji bE:dq uzaleznione od wysokosei srodk6w 
finansowyeh zaplanowanyeh w budiecie Miasta lodzi na realizaejE: tego zadania. 

11. Na realizaejE: zadania pn. Prowadzenie plaeowek wsparcia dziennego w formie pracy 
podworkowej realizowanej przez wychowawcE: zostala zlozona 1 oferta przez: 
MiE:dzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "SIySZE: Seree". 
Czlonkowie Komisji dokonali oeeny ww. oferty wedlug kryteri6w i skali, wskazanyeh 
w Regulaminie praey Komisji Konkursowej, wpisujqe indywidualnie w Karty Oeeny Merytorycznej 
oeeny eZqstkowe i punktaejE: Iqeznq oferty, bE:dqeq sumq wystawionyeh ocen ezqstkowyeh. 
Ponadto czlonkowie Komisji w cZE:sei "Uwagi dodatkowe" wskazali wysokosc proponowanej 
dotaeji. Karty Oeeny Merytoryeznej Oferty zostaly podpisane przez ezlonk6w Komisji (zalqcznik 
nr 9). 
OfertE: MiE:dzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy "SIySZE: Serce" oceniono w nastE:pujqCY 
spos6b 34,83 pkt na 40 pkt (oeena koneowa - srednia, obliczona z dokladnoseiq do drugiego 
miejsea po przeeinku, z oeen Iqeznyeh wystawionyeh przez osoby, kt6re oeenily tE: ofertE:). 

Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem 

Komisja Konkursowa uznala, ie oferta MiE:dzynarodowego Stowarzyszenia Pomoey "SIySZE: 
Seree" spelnila kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert, a oferent daje gwarancjE: realizaeji 
zadania. Komisja Konkursowa zaproponowala przyznac oferentowi srodki finansowe zgodnie 
z wnioskowanq wysokoseiq dotaeji - proponowana kwota dotaeji wynosi 31 000,00 zl. 

12. Na realizaejE: zadania pn. Organizowanie programow wspierajqcych z zakresu podnoszenia 
umiejE:tnosci opiekunczo-wychowawczych dla rodzicow dzieci czasowo umieszczonyeh 
w pieezy zastE:pezej oraz rodzicow przeiywajileych trudnosci opiekunczo-wychowaweze 
sposr6d 4 zloionych ofert, 2 oferty podlegaly ocenie merytoryeznej ezlonk6w Komisji 
Konkursowej tj.: 
1) Terenowy Komitet Oehrony Praw Dzieeka; 
2) Towarzystwo Przyjaei61 Dzieci Oddzial Dzielnieowy l6di-Polesie. 
Czlonkowie Komisji dokonali oeeny ww. ofert wedlug kryteri6w i skali, wskazanyeh 
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisujqe indywidualnie w Karty Oceny Merytoryeznej 
oeeny eZqstkowe i punktaejE: Iileznq oferty, bE:dqeq sumq wystawionyeh oeen ezqstkowyeh. 
Ponadto ezlonkowie Komisji w eZE:sei "Uwagi dodatkowe" wskazali wysokosc proponowanej 
dotaeji. Karty Oeeny Merytorycznej Oferty zostaly podpisane przez ezlonk6w Komisji (zalilcznik 
nr 10). 

Oferty oeeniono w nastE:pujqey spos6b (oeena koneowa - srednia, obliezona z dokladnosciq 
do drugiego miejsca po przeeinku, z oeen Iqeznyeh wystawionych przez osoby, kt6re ocenily 

tE: ofertE:): 
4) oferta Terenowego Komitetu Oehrony Praw Dzieeka otrzymala 30,50 pkt na 40 pkt; 
5) oferta Towarzystwa Przyjaei61 Dzieei Oddzial Dzielnieowy l6di-Polesie otrzymala 29,17 pkt 

na 40 pkt. 
Zgodnie z ust. 2 eZE:sei III. "Warunki przyznawania dotaeji" ogloszenia 0 konkursie, w konkursie 
na realizaejE: zadania zostanie wybrana jedna oferta, kt6ra uzyska najwiE:kszq liezbE: punkt6w. 

Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem 
Z uwagi na fakt, ie oferta Terenowego Komitetu Oehrony Praw Dzieeka uzyskala wYZSZq liezbE: 
punkt6w, Komisja Konkursowa zaproponowala przyznac oferentowi srodki finansowe zgodnie 
z wnioskowanq wysokosciq dotacji - proponowana kwota dotacji wynosi 5 075,00 zl. 

13. W dniu 28 grudnia 2017 r. w siedzibie Wydzialu Zdrowia i Spraw Spoleeznyeh w Departamencie 
Prezydenta UrzE:du Miasta lodzi przy ul. Zachodniej 47 odbylo siE: drugie posiedzenie Komisji 
Konkursowej, powolanej zarzqdzeniem Nr 7243/V11/17 Prezydenta Miasta lodzi z dnia 
17 listopada 20177 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji 
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Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji 
zadan publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zast~pczej, w sktadzie: 
Przewodniczgcy: 

Czlonkowie: 

- Iwona Iwanicka 
p.o. zast~pcy dyrektora Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych 
w Departamencie Prezydenta Urz~du Miasta todzi; 

- Piotr Rydzewski 
p.o. Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w todzi; 

- Eliza Zi6tkowska-Lewandowicz 
kierownik Wydziatu Wspierania Ekonomii Spotecznej w Miejskim 
Osrodku Pomocy Spotecznej w todzi; 

- Jacek K~dzierski 
kierownik Wydzialu Wspierania Rodzinnej Pieczy Zast~pczej 

w Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznejw todzi; 
- Juliusz Kurzawa 

gl6wny specjalista w Oddziale ds. Spolecznych i Promocji Zdrowia 
w Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie 
Prezydenta Urz~du Miasta todzi; 

- Dorota Piskorska 
przedstawiciel Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury 
i Rozwoju Urz~du Miasta todzi; 

- Andrzej Wisniewski 
przedstawiciel Stowarzyszenia Samopomocowego "Abakus" 

(Iista obecnosci - zal'lcznik nr 11). 
14. Na realizacj~ zadania pn. Prowadzenie plac6wek opiekunczo-wychowawczych typu rodzinnego 

zostala zloiona 1 oferta przez: Fundacja "Happy Kids". 
Czlonkowie Komisji dokonali oceny ww. oferty wedlug kryteri6w i skali, wskazanych 
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisujqc indywidualnie w Karty Oceny Merytorycznej 
oceny cZqstkowe i punktacj~ Iqcznq oferty, b~dqcq sumq wystawionych ocen czqstkowych. 
Ponadto czlonkowie Komisji w cz~sci "Uwagi dodatkowe" wskazali wysokosc proponowanej 
dotacji. Karty Oceny Merytorycznej Oferty zostaly podpisane przez czlonk6w Komisji (zalqcznik 
nr 12). 
Ofert~ Fundacji "Happy Kids" oceniono w nast~pujqcy spos6b 28,14 pkt na 40 pkt (ocena 
koncowa - srednia, obliczona z dokladnosciq do drugiego miejsca po przecinku, z ocen Iqcznych 
wystawionych przez osoby, kt6re ocenily t~ ofert~) . 

Opinia Komisii wraz z uzasadnieniem 
Komisja Konkursowa uznala, ie oferta Fundacji "Happy Kids" spelnila kryteria zawarte 
w otwartym konkursie ofert, a oferent daje gwarancj~ realizacji zadania. Komisja Konkursowa 
zaproponowala przyznac oferentowi srodki finansowe zgodnie z wnioskowanq wysokosciq 
dotacji - proponowana kwota dotacji wynosi 273 500,00 zl. 

15. Zestawienie zbiorcze stanowi zalqcznik nr 13. 
16. Na tym posiedzenie Komisji Konkursowej zostato zakonczone. 



Protok61 podpisali: 

Przewodniczaca: Iwona Iwanicka-

Czlonkowie: 

Piotr Rydzewski - A 
Eliza Zi6lkowska-Lewandowicz - ~ 

Ewa Kazanek-

Jacek K~dzierski - -1 v( (i{otn{Jj 

Juliusz Kurzawa - 1,.-.f2--; (~----..,e> 
Dorota Piskorska -~~ 

Andrzej Wisniewski - ! .f ~J l,:-irP~ i r, 
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l6di, dnia 28 grudnia 2017 r, 

Torna..sx ['{(." r()!uski 
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