
PROTOKOt Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Komisja Konkursowa zostala powolana na podstawie § 2 ust. 1 Zarzqdzenia Prezydenta Miasta 
todzi Nr 8545/V1I/18 z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert 
i powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie 
powierzenia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiqzywania problemow zwiqzanych 
z uiywaniem alkoholu, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania 
Problemow Alkoholowych na rok 2018. 

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbylo si~ w dniu 26 czerwca 2018 r. Prowadzila je Pani 
Iwona Iwanicka, Zast~pca Dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie 
Prezydenta Urz~du Miasta todzi - Przewodniczqca Komisji. 

W posiedzeniu uczestniczyli takie, jako czlonkowie Komisji : 

• Katarzyna Jarosinska - przedstawiciel Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych UMt, 
• Alicja Groblewska - przedstawiciel Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych UMt, 
• Andrzej Wisniewski - przedstawiciel organizacji pozarzqdowej. 

Celem posiedzenia bylo dokonanie oceny ofert, ktore wplyn~ly w odpowiedzi na otwarty 
konkurs ogloszony zarzqdzeniem Nr 8545/V11/ 18 Prezydenta Miasta todzi z dnia 4 czerwca 
2018 r. 

Pani Iwona Iwanicka- Przewodniczqca Komisji powitala zebranych, stwierdzila, 
ie obecnych jest pi~ciu czlonkow Komisji i zgodnie z § 4 ust. 4 regulaminu pracy Komisji 
Konkursowej prace Komisji Sq waine . Nast~pnie Przewodniczqca przekazala kaidemu 
z czlonkow Komisji do zapoznania si~ nast~pujqce dokumenty: 

1. Zarzqdzenie Nr 8545/V11/18 Prezydenta Miasta todzi z dnia 4 czerwca 2018 r. 
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej 
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji 
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiqzywania problemow zwiqzanych z uiywaniem 
alkoholu, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow 
Alkoholowych na rok 2018; 

2. Protokol z otwarcia koperty z ofertq wraz z kartq analizy formalnej oferty; 
3. Karty oceny merytorycznej ofert. 

Przewodniczqca poinformowala czlonkow Kom isji, ie do Wydzialu Zdrowia i Spraw 
Spolecznych w Departamencie Prezydenta UMt wplyn~la Iqcznie 10ferta: 

1. ID: A/2018/1 zloiona przez Miejski Szkolny Zwiqzek Sportowy w todzi, ul. A. Struga 6, 
90-426 todz. 

Po zapoznaniu si~ z listq oferentow wszyscy czlonkowie Komisji zloiyli oswiadczenia 
o niepozostawaniu w jakimkolwiek stosunku prawnym lub faktycznym z oferentami biorqcymi 
udzial w procedurze konkursowej, ktory moglby budziC uzasadnionq wqtpliwosc co do ich 
bezst ronnosci podczas oceniania ofert. 

Czlonkowie Komisji zapoznali si~ z protokolem z otwarcia koperty z ofertq i kartq analizy 
formalnej oferty. Dokonali analizy formalnej zloionej oferty i jednoglosnie p odj~li decyzj~ 

o pozytywnym zaopiniowaniu jej pod wzgl~dem formalnym. 
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Nast~pnie czlonkowie Komisji Konkursowej otrzymali Karty Oceny Merytorycznej 
oferty i kart~ informacji oraz pytan pomocniczych przy ocenie oferty (wg wzoru stanowiqcego 
zalqcznik nr 7 do Trybu) i przystqpili do om6wienia, analizy merytorycznej i oceny oferty. 

Na posiedzeniu Komisja ocenila nast~pujqCq ofert~: 
1. ID: A/2018/1 zloiona przez Miejski Szkolny Zwiqzek Sportowy w todzi, ul. A. Struga 6, 

90-426 t6di . 

Komisja ocenila ofert~ pozytywnie pod wzgl~dem merytorycznym. Nast~pnie obliczono ocen~ 
koncowq dla oferty: 

1. ID : A/2018/1 zloiona przez Miejski Szkolny Zwiqzek Sportowy w todzi, ul. A. Struga 6, 
90-426 t6di: 34 

Oferta: ID: A/2018/1 zloiona przez Miejski Szkolny Zwiqzek Sportowy w todzi , ul. A. Struga 6, 
90-426 t6di uzyskala liczb~ punkt6w: 34, co stanowi 94,4% maksymalnej liczby punkt6w 
i uprawnia do dofinansowania oferenta . W zwiqzku z powyiszym Komisja Konkursowa 
przyj~la , ie oferta 0 numerze ID: A/2018/1 b~dzie miala przyznane dofinansowanie we 
wnioskowanej wysokosci - 80 980,00 zl. 

Komisja Konkursowa rekomenduje dofinansowanie oferty zloionej przez Miejski Szkolny 
Zwiqzek Sportowy w todzi, ul. A. Struga 6, 90-426 t6di, we wnioskowanej wysokosci-
80980,00 zl. Zaproponowana przez ww. podmiot oferta jest zr6inicowana, atrakcyjna 
i pozwoli na zwi~kszenie swiadomosci podopiecznych DPS na temat szkodliwosci alkoholu oraz 
urozmaicenie ich czasu wolnego. 

Przewodniczqca Komisji: 
Iwona Iwanicka, Zast~pcy Dyrektora Wydzialu 
Zdrowia i Spraw Spolecznych UMt 
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Czlonkowie Komisji: 

Katarzyna Jarosinska, Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych UMt 
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Andrzej Wisniewski, przedstawiciel organizacji pozarzqdowej 
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