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(pieczqtka realizatora konkursu ofertl 

Nazwa konkursu/ogtoszony zarzCldzeniem nr: 

Nazwa zadania konkursowego: 

Realizator konkursu ofert: 

Wysakost srodk6w 
przeznaczonych/przyznanych na dotacje w 
konkursie ofert: 

Liczba ofert zlalonych w ramach konkursu olert: 

tedt, dnia ~ ~ kwletnla 2018 r. 

ZESTAWIENIE Z810RCZE 

zarz~dzenie Nr 7940/V11/18 Prezydenta Miasta todzi z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogloszenla otwartego konkursu ofert 

i powolania Komisji Konkursowej do oplnlowania ofert w otwartym konkursle afert w formie wsparcia reallzacji zadan publicznych 

w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zast~pczej 

1. Prowadzenie plac6wek opiekunczo-wychowawczych typu rodzinnego; 

2. Prowadzenie plac6wkl opiekunezo-wyehowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego. 

Wydzlal Zdrowia i Spraw Spalecznych w Departamende Prezydenta Urz~du Mlasta todzi 

tijezna kwata na reallzacj~ ,adan publicznych w 2018 r. wynosi: 971 334,00 zl, w tym: 
l. Prowad,enie placDwek oplekunc,o-wychowawczych typu rodzlnnego - 798 000,00 Zl; 
2. Prowadzenie placDwkl oplekunezo-wyehowawczej typu specjallstyczno-terapeutycznego - 173334,00 zl. 

20 ofert 

Organizacje pozarzildowe, ktorych ofertv zostaty rekomendowane do dofinansowania: 

lp. 
Nr ID Nazwa organiz(lcji 

Tytul projektu 
Srednia Wysokost wnlaskowanejl 

Uwagi 
oferty pozarz~dowej punkt6w proponowanej dotacji 

d876- Fundacja " Happy Kids", 
Prowadzenle plac6wek opiekunczo- 26,43 pkt 798 000,00 ,II 

1 b413- 94-250 t6df, brak 
3c2c ul. iniwna 10/14 

wychowawczych typu radzinnego na 40 pkt 798 000,00 zl 

Stowarzyszenle 

49fa-
Ewangelizacyjno-

Prowadzenie plaeewki apiekunczo-
2 e6e8-

Charytatywne "Mocni 
wyehowawczej typu specjalistyczno-

31,71 pkt 173 334,00 ,II 
brak 

26ed 
w Duchull

, 

terapeutycznego 
na 40 pkt 173334,00 zl 

90-058 t6d" 
ul. Sienkiewlcza 60 

Organiz.cje pozarzqdowe, kt6rych oferty zostaly oceniono pozytywnie pod wzgl~dem morytorycznym, ale nle zost.ly rekomendowano do dofinansowanla: 

lp. Nr oferty Nazwa organlzacjl pozarz~dowej Tytul projektu ~rednia punkt6w Uwagi 

1. - - - - -



2 

Organlzacje pozarz~dowe, kt6rych oferty zostaly ocenione negatywnie pod wzgl~dem merytorycznym: 

lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarzqdoweJ Tytul projektu 

1. - . -

Organlzacje pozarz~dowe, kt6rych oferty zostaly ocenione negatywnie pod wzgl~dem formalnym: 

lp. Nr oferty Nazwa organlzacji pozarz~dowej Tytul projektu 

1- - . 

Zest.wienie podplsall: 

Przewodniczacy - Szymon Kostrzewski 

Czlonkowle: 

Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka 

Eliza Zi6lkowska-lewandowlcz 

Juliusz Kurzawa 

Aleksandra Wojdal 

Anna Wasiak 

And,ze) Wisniewski 
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Srednla punkt6w Uwagi 

- -

Kryterium formalne, kt6re nie zostalo spelnlone 

-


