
Nr konkursu: 1/WZiSS/N!1!2018 i 2/WZiSS/N/2!2018 

Ha nna Zdanowska 

Protok6t 

z posiedzenia komisji op iniujqcej oferty realizacji zadan publicznych z{ozonych w ramach 

konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego, dotycz~cego rehabilitacji 

prowadzonej przez organizacje pozarz'Idowe dziatajqce na rzecz os6b niepefno~prawnych 

w zakresie rehabilitacji leczniczej i psychologlcznej osob niepetnosprawnych i ich rodzin ora2 

prowadzenia zaj~c r02wijaj'lcych i podtrzymujqcych umiej~tnosci samodziel(lego 

funkcjonowania oraz wfCjc2ania spolecznego osob z niepeinosprawnosciami. 

Informacje 0 posiedzeniu komisji 

DATA POSIEDZENJA 
5 i lllipca 2018 

ORGANIZATOR POSIEDZENIA 
~

'MIEJSCE POSIEDZENIA 

Urzqd Miasta todzi 

ul. Sienkiewicza 5 
----

Urzqd Miasta todzi, Wydzia/ Zdrowia j Spraw Spolecznych 

EMAT POSIEDZENIA 

-

-

Zaopiniowanie ofert zlozonych w ramach konkursu ofert w formie wsparcia realizacj i 

zadania publicznego, dotyczCjcego rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarzqdowe 

dzialaj'lce na rzecz os6b niepelnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej i 

psychologicznej osob niepetnosprawnych i ich rodzin oraz prowadzenia zaj~c rozwijajqcych i 

podtrzymujqcych umiejE:tnosci samodzielnego funkcjonowania oraz wlqczania spotecznego 

osob z niepelnosprawnosciami. 

OSOBA PRZEWODNIQACA 
Katarzyna Tr~da-Pisera 

PROTOKOt SPORZADZltA 

Sylwia Komornicka 

Uczestnicy posiedzenia: 

DATA 
16 lipca 2018 r. 

Czlonkowie Komisji Konkursowej powolanej Zarzqdzeniem Nr 8546/V11/18 Prezydenta Miasta 

todzi z dnia 4 czerwca 2018 r. !zalClCznik nr 1). 

1. Katarzyna Tn::;da-Pisera 

Wydzial Zdrowia i Spraw Spotecznych 

2. Agata Tylipska 

Wydziat Zdrowla i Spraw Spolecznych 

3. Artur Skorzak 

Biuro ds . Partycypacji Spolecznej 

4. Monika Dyla 
Polskie Stowarzyszenie na rzeez Osob z Niepe{nosprawnosciq Intelektualnq 

5. Barbara Slabicka 

Fundacja Promocji i Wspierania Tworczosci CONVIVO 
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Zespol techniczny: 

6. Sylwia Komornicka 

Wydzia/ Zdrowia i Spraw Spofecznych 

7. Robert Prencel 

Wydziat Zdrowia i Spraw Spolecznych 

Porz<\dek posi edzen ia: 

l. Przedstawienie podstawy prawnej konkursu j omowienie kryteri6w oceny ofert . 

2. R02strzygniecie co do zgodnosci ofert z wymogami formalnymi konkursu . 

3. ' Informacja na temat zasad oceny merytorycznej ofert za pomocCl generatora wniosk6w 

Witkac. 

4. Dyskusj'a, wolne wnioski 

5 . Zakonczenie obrad Komisji. 

Komisja jednoglosnie przyjli1a proponowany porzqdek obrad . Nast~pnie czlonkowie 

Komisji wypelnili oswiadczenia 0 pozostawaniu/niepozostawaniu w jakimkolwiek stosunku 

prawnym ani faktycznym z oferentami przyst~puj9cymi do otwartego konkursu ofert 

(zat'lcznik nr 2) .Przewodniczqca poinformowala ie na konkurs wptyn~ty 24 oferty w terminie 

zgodnym z tresciq ogloszenia 0 konkl!Tsie ofert. Oferty zestawione zostaty w tabelach poniiei 

Tabela nr 1 - wykaz organizacji, ktore przystqpHy do konkursu w ramach zadania : 

Prowadzenie rehabilitacji leczniczej i psychologicznej os6b niepetnasprawnych i ich radzin 
-- --

Lp. Podmiot Nazwa zadania Wnioskowana 

kwota 
---~ -

1 Cari tas Archidiecezji t6dzk iej Prowadzenie rehabilitacji leczniC2ej 5000,00 zt 

i psychologicznej os61:: 

niepetnosprawnych i ich rodz in 
- f- -- - . - -

2 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rehabi litacja domowa chorych na 4800,00 zl 
Rozsianego - Oddzial t,6di stwardnienle rozsia ne 

--
3 Stowan-yszenie t,6dzkiej Opieki Prowadzenie rehabili tacj i leczniczej, 4900,00 zl 

Paliatywnej i Dlugoterminowej "Zye psychologicznej ; muzykoterapii 

Godnie" os6b niepelnosprawnych i ich 

rodzin. 
- -

4 STOWARZYSZENIE OSOS Z Prowadze nie reha bili tacj i leczniczej 5000,00 zl 
CHOROBA PARKINSONA IICH i psychologicznej os6b 

RODZIN StONIK niepetnosprawnych i ich rodzin -

'IRe ab ilita cja metod,! PNF" 

5 TKKF Ognisko Sprawnose Prowadze nia re abilitacj i leczn iczej 4995,00 zl 
i psychologicznej os6b 
niepelnosprawnych i ich rodzin . 

6 Fundacja Pomocy Dzieciom "Dobry start " - program terapii dla 4 950,00 zl 
"Kolorowy Swiat" - dzieci niepetnosprawnych 

potrlebujqcych specjalistycznej 

pomocy w zakresle nauki 
alternatywnych i wspomagaj~cych 
metod porozumiewania si~ . 
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-----r- - - - --- -~ 

7 

f---
8 

r--
9 

>---- -
10 

f--
11 

12 

13 

14 

15 

/Towarzystwo Pomoey Prowadzenie rehab il itacji leczniczej 

Niepelnosprawnym Oddziat w todzi i psychologiczneJ os6b 

niepelnosprawnych i ich rodzin 
---.0 -

Towarzystwo Przyjacio! Dzieci Prowadzenie Rehabilitacji leczniczej 
Oddziat Dz ielnieowy t6di-Widzew i psycho logicznej os6b z 

niepei osprawnoseiq i ich rodzi n 

Stowarzyszenie Na Rzeez Godnosci IINie jestes sam" 
lyeia Ludzk lego Humane Vitae 

t od zkie Towarzysiwo Prowadzenie rehab ilitacji leczniczej 
Rehab ilitacyjno Sponowe i i psychologocznej osob 
Niepelnosprawnyeh niepetnosprawnych i ich rodzin -

zaj~cia rehabilltaeyjno - sportowe 
koszyk6wki na w6zkaeh 

._--
Fundacja " Dom w todzi" Tez tu jestem - Prowadzenie 

rehabilitacji leczn iczej i 

psychologiczn ej os6b 
niepeinosprawnych i ich rodzin 

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJ U I Prowadze nie rehab ilitacj i leczniczej 
PRZE(IWDZIAtANIA WYKLUCZENI U i psyehologicznej os6b 
SPOtE(ZNEMU DZIECI 10SOB nlepelnosprawnych i ich rodzin 
DOROStYCH "NEURONEK" " NAJLEPSZA PORA NA SPOTKAN IE " 

Stowarzyszen ie FUTUR UM rowadzen ie rehab ili tacj i 

psycho logiczn ej dzieci z autyzmem 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyk6w Gim nastyka rehab il itacyjna w 

Zarzqd Miejski w todzi basenie 

Po lskie Towarzystwo (hor6b Re ha bilitacja domowa 

, Nerwowo-mi~sniowych Oddziat niepelnosprawnyeh z chorobam i 

1--__ IReg iOnalny w _to_d_Z_1 ___ l~erwowo-m i~sniowym ~,_ . 
tCjcznie: 

- .......... .. 

5000,00 zl 

5 000,00 zt 

5 000,00 zl 

5000,00 zl 

-
4998,00 zt 

-
5 000,00 zl 

4 9Q5,00 zl 

_ .. 
2200,00 zt. 

4960,00 zl 

-
71 708,00 zt 

Tabela nr 2 - wykaz organizacji, kt6re przystCJpity do konkursu w ramach zadania: 

-

Prowadzenje zaJ~c rozwijaj~cych i podtrzymujqcych umiej~tnosci samodzielnego 
tunkcjonowania oraz W~qczanja spotec2nego os6b z niepe~nosprawnosciamj 

Wykaz 
,-- -r-- - - . ----- ---,.-

lp. Podmiot 

t----.. --- t---------~-
1 STOWARZYSZENIE O$OB Z 

CHOROBA PARKIN$ONA IICH 

RODZIN StONI K 

Nazwa zadania 

Prowadzenie zaj~c rozwijajCjcych i 
podtrzymujCjcych um iej~tnosci 

samodzielnego funkcjonowania 
loraz wlqczania spoiecznego os6b z 
niepelnosprawnosciCj - "Poezje" 

Wnioskowana 
kwota 

4000,00 zt 

---- - . -j---- ----~ 

2 Polskie Towarzystwo Stwardnien ia "ZajE:cia PNF dla os6b C orych na 4550,00 zl 
Rozsianego - Oddziat t6di SM " 

I-- -j------ ------

3 Stowarzyszenie Ludz i Prowadze nie zaj~c rozwijajCjcych i 4980,00 zl 

Niepetnosprawnych, Ich Rodzin i podtrzym ujqcych umiejE;tnosei 

Opiekun6w"niepetnosprawni- samodzieinego funkcjonowan ia 
L-__ '--~, ___ -'--- - --'---
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Sprawni " oraz wlqcza n ia spotecznego os6b z 

niepelnosprawnosciami - Impreza 

integracyjna pn.: "Wigilia 

integracyjna wraz z jaselkami dla 

os6b gluchych" 
.---- ---

4 Fundacja Dariusza Stachury "CANTO Warsztaty integracyjne 

PRO CLASSICA" " BELCA TO" 

5 Polski ZwiCjzek Niewidomych Okrf;g Razem kaja iem doplyniemy dalej 

t 6dzki 

6 Stowarzyszen ie Na Rzecz Godnosci Aktywni mimo wszystko 

Zycia Ludzkiego Humane Vitae 

7 Fundacja "Dam w tadzi" Samodzielnie i pewnie - zajf;cia 

rozwijajqce i aktywizujqce dzieci 

niepelnosprawne 
---~~-- --------

8 Polski Zwiqzek Niewidomych Okr~g Rozwijamy swoje umiej~tnosci 

t 6dzk i 

Q Stowarzyszenie FUTURUM 

1:.qcznie : 

Wzmocnienie pozytywnych 

zachowan spotecznych u dzieci z 

autyzmem i zespolem Aspergera 

poprzez udzial w Treningu 

Umiej~tnosci Spo/ecznych 

- ---, 

4750,00 zl 

5000,00 zl 

5 000,00 zl 

5000,00 zl 

4680,00 zl 

4965,00 zl 

42925,00 zf 

Nast~pnie Przewodniczqca poinformowala, ie upowaznleni (zatilcznik nr 3) pracownicy 

Oddzialu ds. Osob Niepelnosprawnych dokonali formalnej analizy ofert. Zaznaczyla r6wniez) ze 

zgodnie z Og/oszeniem 0 konkursie, do ofert, ktore podlegaly jednokrotnemu usuni~ciu 

brak6w i nieprawidlowosci naleialy'te, W kt6rych: 

1. brak by to podpisu jednej Z os6b uprawnionych na potwierdzeniu ztoienia oferty; 

2. nie za/qezano wymaganych zalqcznik6w wskazanych W og/oszeniu konkursowym lub 

z/oiono je niekompletne. 

3. potwierdzenie z/oienia oferty w postaci papierowej nie posiada tej samej sumy 

kontrolnej co wersja elektroniczna oferty 

W wyniku analizy formalnej stwierdzono 9 takich ofert . Oferenci usun~li braki formalne 

w terminie wskazanym w ogloszeniu . 

Po przeanalizowaniu przedloionych ofert czlonkowie I<omisji potwierdzili, ie oferty 

wskazane"jako bt~dne 'przez praeownikow Oddzialu zawierajq wymienione bl~dy formalne. 

Wykaz bte:d6w przedstawia tabela nr 2. 

Tabela nr 3 - wykaz bl~d6w form alnych 

Lp. 

1. 

Podmiot 

Fundacja Na Rzecz Rozwoju I 

Przeciwdzia{ania 

Wykluczeniu Spoiecznem u 
DZieci I Os6b Dorostych 

"Neuronek" 

Nazwa zadania 

Prowa dzenie reh abil itacji 

leczniczej i psychologicznej 

os6b niepelnospr(lwnych i ich 

rodzin "Najlepsza Pora l'Ja 

Spotkanie" 

Stwierdzone braki 

Brak w CZ~SCI IV oferty, w ust . 

6 "Opis poszczegolnych 
dzialan w zakresie realizacji 

zada nia publ icznego", opisu 

sposobu zapewnienia 

dost~pnos ci 
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,------' 

-
2. Polski Zwiqzek Niewidomyeh 

Okr~g t6dzki 

. - ~----
dzialanla/wydarzenia dla 
os6b nie pelnosprawnych 
(zgodnie z wymaganiami 
szczegolowym i) 

.. - ---+-
Razem kajakiem doplyniemy 
da lej 

Bra k w czesci IV oferty, w ust. 
6 nOpis poszczeg61nych 
dziatan w zakres le realizacji 
zadania publicmego", opisu 
sposobu zapewnienia 
dost~pnosci 

dZiatania/wydarzenia dla 
osob niepelnosprawnyeh 
(zgodnie z wymaganiami 
szezegolowymi) 

-_._ --- --- -----------' 
Kom isja jednogtosnie zaakceptowala wyniki oceny formalnej (zatqcznik nr 4) 

W dalsz eJ cz~sci posiedzenia Przewodniczqca poinformowaia, ie oeena merytoryezna ofert 

e dokonana za pomocq elektronicznego generatora wn iosk6w Witkae i oodata glos 

obertowi Prendowi, kt6ry przypomnial czlonkom Komisji zasady funkcjonowania 

ora oraz spos6b oceny ofert przez poszezegolnyeh czlonkow Komisji . W trakcie 

20stani 

Panu R 
generat 

dyskusji nad projektami i wolnych wniosk6w zauwazono, ie oferta Polskiego Stowarzyszenia 

k6w ZarzCjd Mlejski w lodzi pn. Gimnastyka rehabilitacyjna w basenie zloiona na 

,,Prowadzenie zaj~c rozwijaj<!.cych i podtrzymujqcych umiej~tnosci samodzielnego 

nowania oraz wtqczania spo/ecznego os6b z niepelnosprawnosciami" dotyezy zadania 

dzenie rehabilitacji leezniczej I psyehologicznej os6b niepelnosprawnych I ieh 

w zwiqzku z powyzszym jednoglosnie podj~to decyzj~ 0 przesuni~eiu jej do 

ego zadania . Nast~pnie ustalono, ie oeena merytoryczna ofert zostanie dokonana 

oszczegolnych cztonkow Komisji do dnia lllipca ~018 r. 

Diabety 

zadanie 

funkcjo 

"Prowa 
rodzin" 

wtasciw 

przez p 

Na pos iedzeniu w dniu 11 lipea zaprezentowano Komisji wyniki oceny merytorycznej 

ik nr 5). Komisja zaakeeptowata je jednoglosnie. {zat~czn 

Propoz YCJe dotacji dla zadania - Prowadzenie rehabilitacji teczniczej i psychologicznej os6b 

osprawnych i ich rodzin - przedstawia tabela nr 4 . niepetn 

Tabela nr4 

I lp. Podmiot 
-~ 

1 Fundacja "Dom w todzi" 

2 TKKF Ognisko Sprawnosc 

1--" 

3 Caritas Arehidiecezji l6dzkiej 

_. Nazwa zadania - ---I.--p-.r -opozycja dotacji 
._.- ---------+. 

; 4 99'S,00 21 Tei t u jest em - Prowadzenie 
rehabi lit aeji leczniczej i 
psychologieznej osob 
niepetnosprawnych i ich rodzin 

- --+-- - +--- -- ---
Prowadzenia rehabilita cj i leczniczej 4 995,00 zl 
i psyc o!ogicznej osob 
niepelnosprawnych i ich rodzin . 

---------------~------------~ 
Prowadzen ie rehabili tacj i leezniczej 
i psychologiczneJ osob 
niepelnosprawnych i ieh rodzin 

5000,00 zl 

1------1-------~.--------+-- - --- -
4 Towarzystw o Pomocy Prowadzenie rehsbi li tacji leczniczej 

Niepelnosprawnym Oddzial w lodzi i psyehologicznej os6b 
niepe{nosprawnych i ieh rodzin 

5 000,00 zl 

1------1-- -.. . ------~ 

5 STOWARZYSZENIE OS08 Z 
.... ---- ---- 1----------1 

Prowadzenie rehabili tacj i leezniczej 5000,00 zl 
-----
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CHOR08A PARKINSONA I ICH 
RODZIN StONIK 

------
6 Towarzystwo Przyjaei6l Dzieci 

Oddzial Ozielnicowy t6di-Widzew 

7 Stowarzyszenie t6dzkiej Opieki 

Paliatywnej j Dlugoterminowej "lye 
Godnie" 

-----. 
8 Po/skie Stowarzyszenie Diabetyk6w 

Zarzqd Miejski w todzi 

-- . . 
os6b i psy ch o/ogicz.nej 

elnosprawny 
ab ili t aeja me 

niep ch i ich rodzin -
" Reh todC! PN F" 

Pro 
i psy 

wadzenie Reh 
chologicznej 
etnosprawno niep 

- --
abilitacji leczniczej 
os6b z 
sciq i ich rodzin 

Pro abilitacj i leczniczej, wadzenie reh 
hologicznej i 
niepelnospr 

psyc 
os6b 
rodzi n_ 

Gim nastyka reha 
nie base 

muzykoterapil 
awnych i ich 

bil itacyjna w 

,,-
5000,00 zl 

4900,00 zl 

--
2200,00 zl 

- - r- - - - - _ ._-----
9 

10 

11 

'12 

13 

t 6dzkie Towarzystwo 
Rehabilitaeyjno Sporwwe 
Niepelnosprawnych 

--
Stowarzyszenie FUTURUM 

Pro abilitacj i leczniczej 
i psy 

wadzenie reh 

chologicznej 
elnosprawny 
cia re habilita 

vk6wki na wo 

as6b 
niep ch i ich rodzin -

zaj~ cvino - sportowe 
kosz , zkach 
r---
Pro wadzenie reh 

hologicznej psye 

-
ab ili tacj i 
dzieci z autyzmem 
--

owa Polsk,. Towa"ystwo Chor6b ~eha 
Nerwowo-mi~sniowych Oddzial nlep 

bilitacja dam 
elnosprawny 

Nowo-mi~sni 

ch 2 chorobami 
Regiona lny w todzi nen. owymi 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Reh abil itacja domowa chorych na 
Rozsianego - Oddziall6dz stwa rdnienie rozsi ane 

--
Fundacja Pomocy Ozieeiom 
"Kolorowy Swiat" 

r --
"Do 

dz ie 

bry start" - program terapi i dla 
ci niepe1nosprawnych 

zebuj'lcych specjalistycmej 
oey w zakresie nauki 

natywnych i wspomagajCjcych 

pan 

pom 

alter 
met od porozumiewania si~. 

5 000,00 zi 

4905,0021 

-
4 660,00 zl 

- - -~ 

4800,00 zl 

4950,00 zl 

- - r-- ---- -- - - ---- - -+-- - ----1 
14 Stowarzyszenle Na Rzecz Godnosc i "Nie jestes sam" 5 000,00 zl 

Zycia Ludzkiego Humane Vitae L-____ _ 
lClcznie: 66408,00 zt 

- ------- - --_. 

Propozycje dotacji dla zadania - Prowadzenie zaj~c rozwijajqcych podtrzymuj'lcych 

umiej~tnosci samodzielnego funkcjonowania oraz wtqaania spoieanego os6b z nlepetnosprawnosciCi 
- przedstawia tabela nr 5. 

lp. Podmiot 

. 1 Stowarzyszen ie Ludzi 

Niepelnosprawnych, Ich Rodzin i 
Opiekun6w"niepelnosprawni
Sprawni" 

Nazwa zadania Propozycja dotacji 
- - -

Prowad2.enie zaj~c rozwijaj<jcych i 4 980,00 zl 
poduzym ujqeych um iej~tno5ci 
samodzielnego funkcjonowania 
oraz w/qczania spolecznego os6b z 
niepeinosprawnosciami -impre2.a 

integracyjna wraz Z Jaselkami dla 
integracyjna pn.: "Wigilia ~ 

'--_---' _ ______ -.. ______ ios6b gluchych " _ - - - ------' 
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2 Fundacja " Dom w todzi" - zaj~cia $amodzielnie i pewnie 

r02wijaJ"lce i akryw 'zu 

niepetnospr3wne 
j<lce dzieci 

- --1--- - ----- -- - - --+-- ----

3 Fu ndacja Dariusza Stachury "CANTO Warsztaty integracyjn e 
PRO CLASSICA" " BELCANTO" 

----+--
4 Po lski Zwiqzek Niewidomych Okr~g Rozwijamy swoJe'umie j~tnosci 

t odzki 

. __ . 

tClcznie: 
"----- ._- --- ------- -- ----

5000,00 z/ 

4 750,00 zt 

3270,00 zl 

18000,00 zf 

Zestawienie zbiorcze przyznanych kwot dotacji, ICjcznie 84408,00 zl. dla obu zadan, stanowi 

zatClcznik nr 6. 

Przewodniczqca podzi~kowata uczestnikom prac w Komisji Konkursowej (Iista obecnosci 

stanowi zatqcznik nr 7). Na tym posiedzenie Komisji Konkufsowej zakorkwno. 

,. .... ,ll.nnicka 

Po 

ZalCjczniki : 

1) Zarzqdzenie 

2) Oswiadczenia czlonk6w Komisji Konkursowej 

3) Upowaznienia Zespotu technicznego 

11) Wyniki oceny formalnej 

5) Wyniki oceny merytorycznej 

6) Zestawienie zbiorcze 

7) Lista obecnosci 

Doh' ~ I E ROW N r K 
10 U ds, Os 6& It jepe/n~ sprcnwnych 

;r-!r.._" 
J- It ~"""'l-

K a ta.rz y n.a Tr(?da -Pi s e Uol. 

Pod pis przewodniczgcej Komisji 
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Czlonkowie Komisji Konl.:ursowej 

(na podstawie Zarz~dzenia nr 8546/VIl/ 18 PM L z dnia 04.06.2018 r.) 

1. Katarzyna Tr~da - Pisera 
44~ ,< ./.- ~~ .1··· ··l .. ··· · · ·· ·/~ .. ::: ... /.~ ..... . 

2. Agata Tylipska 
/J.vw)--t/2. ~ (1l.Q-

... .... /. ~ r~·: ··· · · .. ·· ······ ··7 ······ ···· ······· ······ ... .... ... . 

3. Artur Sk6rzak ......... ~/ ... " '~ . . , .... . , ., .. 

4. Monika Dyla ......... ~ ... ... Y)f:r.: "' ., ... .... ,", ..... , 
5. Barbara Shbicka 

Sf ~ ~~I .... ...... . : .. .. ... q .. .. ~ .~ .... .. ........ .. ......... .. .... . 


