
Nr konkursu: 1IWZISS/S/2018 

~Cc=PrC<7~ 

z posiedzenia komisji opiniuj~cej oferty reali::~::~P~b~~~ ::~~~ 
w formie powierzenia realizacj i zadania publicznego polegaj~cego na prowadzeniu dzialari w zakresie 
promowania wolontariatu i pomocy s'lsiedzkiej oraz aktywizacji spolecznej os6b starszych, w formie 

regrantingu . 

Informacje 0 posiedzeniu komisj i 

DATA POSIEDZENIA MIEJSCE POSIEDZENIA 
04 wrzesnia 2018 r. Urz~d Miasta todzi 

Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych, ul. 
Zachodnia 47 

ORGANIZATOR POSIEDZENIA 
Urz~d Miasta todzi, Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych 

TEMAT POSIEDZENIA 

Zaopiniowanie ofert zlozonych w ramach konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania 
publicznego polegaj~cego na prowadzeniu dzialari w zakresie promowania wolontariatu i pomocy 
s~si edzkiej oraz aktywizacji spolecznej os6b starszych , w formie regrantingu. 

OSOBA PRZEWODNICZACA 
Iwona Iwanicka 
Zast~pca Dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta 

PROTOKOt SPORZADZlt DATA 

Katarzyna Jarosiriska 04 wrzesnia 2018 r. 

Uczestnicy posiedzenia: 

Komisja op in i uj~ca oferty na realizacj~ zadari wlasnych gminy w 2015 r. Prowadzenie dzialari 
w zakresie promowania wolontariatu i pomocy s~s iedzkiej oraz aktywizacji spolecznej os6b starszych, 
w formie regrantingu.: 

1. Elzbieta Ejsbrejner-G6rska 
Mi~dzynarodowe Stowarzyszen ie Pomocy "Slysz~ Serce" 

2. Katarzyna Jarosiriska 
Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych 

3. Iwona Iwanicka 
Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych 

4. Wojciech Kosakowski 
Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych 

5. Rafal Fijalkowski 
Biuro ds. Partycypacji Spolecznej 

6. Grazyna Busse 
Stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Mi~dzypokoleniowej HI POKAMP 

powolana zarz~dzeniem Prezydent Miasta todzi nr 9053NII /18 z dnia 27 lipca 2018 r. Komisja 
w skladzie 6 os6b stawila si~ na posiedzeniu w dniu 04 wrzesnia 2018 r. 

Porzildek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodnicz~cego Komisji. 

2. Przedstawienie podstawy prawnej konkursu i om6wienie kryteri6w oceny. 

3. Poinformowanie czlonk6w komisji 0 sposobie przekazania do wiadomosci potencjalnych oferent6w 
informacji 0 konkursie ofert. Powyzsza informacja ukazala si~ : 
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1) na stronie internetowej , 
2) w BIP-ie, 
3) wywieszone zostaly na tablicach ogloszeri . 

4. RozstrzygniEicie co do zgodnosci ofert z wymogami formalnymi konkursu. 

5. ZloZenie przez czlonk6w zespolu opiniujqcego oferty oswiadczenia 0 niezwiqzaniu z oferentami 
poprzez czlonkostwo, wolontariat, zasiadanie w organach wykonawczych , kontrolnych (Zalqcznik nr 2). 

6. Informacja na temat zasad oceny merytorycznej ofert za pomocq Generatora Wn iosk6w Witkac. 

7. Oyskusja , wolne wnioski. 

8. Zakoriczen ie obrad Komisji. 

Na konkurs wplynEila 1 oferta w terminie zgodnym z tresciq Zaproszenia do skladania ofert. Oferty 
zestawione zostaly w tabeli pon iZej (tabela nr 1). 

Tabela nr 1 - wykaz organizacj i, kt6re przyst<\p ily do konkursu 

Lp. Podmiot Nazwa zadania Wnioskowana 
kwota 

1 Centrum Promocji i Rozwoju Mikorgranty dla sen ior6w 150 000,00 zl 
Inicjatyw Obywatelskich "Opus" 

tqczn ie: 150000,00 zl 

Czlonkowie Komisji zlozyli oswiadczenia 0 niezwiqzaniu z oferentami poprzez czlonkostwo, wolontariat, 
zasiadanie w organach wykonawczych , kontrolnych, po czym przystqpili do oceny formalnej. 

1. W pierwszym etapie zesp6l: 

1) stwierdzil prawidlowosc ogloszenia konkursu i liczbEi zlozonych ofert, 
2) sprawdzil term in zloZenia oferty konkursowej, 
3) sprawdzil ofertEi pod wzglEidem formalnym . 

2. W drugim etapie Przewodniczqca poinformowala, Ze ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana za 
pomOCq Elektronicznego Generatora Wniosk6w W itkac i oddala glos Pani Katarzynie Jarosiriskiej , kt6ra 
przypomniala czlonkom Komisji zasady funkcjonowania generatora oraz spos6b oceny oferty przez 
poszczeg61nych czlonk6w, a takle rozdala, jako materialy pomocnicze, Karty oceny merytorycznej 
w formie papierowej. Po otrzymaniu material6w (Karty Oceny Merytorycznej oferty i karty informacji oraz 
pytari pomocniczych przy ocenie oferty) czlonkowie Komisji : 

1) przeanalizowali merytorycznq zawartosc oferty, 
2) dokonali oceny zgloszonych mozliwosci realizacji zadania przez organizacjEl, 
3) ocenili zadeklarowanq przez organizacjEl jakosc dzialania, kwalifikacje oraz doswiadczenie 

os6b, przy udziale kt6rych bEidzie realizowane zadanie, przeanalizowali rzetelnosc 
przedstawionej we wniosku kalkulacji koszt6w real izacj i zadan ia, w tym w relacji do zakresu 
rzeczowego zadan ia i zwiqzku z rea lizowanym zadaniem, 

4) ocenili dotychczasowe realizacje zleconych zadari publicznych, 
5) uwzglEidnili zadeklarowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia 

wolontariuszy i pracEi spolecznq czlonk6w, 
6) przeanalizowali doswiadczenie oferenta przy realizacji zadari w formie regrant ingu. 

Po przeanalizowaniu przedlozonej oferty czlonkowie zespolu stwierdzil i, ze oferta nie zawiera blEld6w 
formalnych . 

Po dokonaniu analizy formalnej Komisja zdecydowala 0 wysokosci przyznanych srodk6w na real izacjEl 
zadania. 

W dalszej cZEIsci posiedzenia pracownicy Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych wchodzqcy w sklad 
Komisji udostEipnili pozostalym czlonkom Komisji komputery w celu dokonania ocen merytorycznych 
w generatorze Witkac. 

Po zakoriczeniu ww. etapu zaprezentowano Komisji wyniki oceny merytorycznej ( zalqcznik nr 4). 
Komisja zaakceptowala je jednoglosnie. 

Na tym posiedzenie zakoriczono. 
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Ustalenia: 

Konkurs zostal ogloszony na zadania z zakresu: 

dzialalnosc na rzecz os6b w wieku emerytalnym 

Na real izacjEi tego zadania przeznaczono srodki finansowe z budietu miasta do wysokosci 150 000,00 
zl. 

Propozycje dotacji przedstawia tabela nr 2. 

Tabela nr 2 

Lp. Podmiot 

1 Centrum Promocji i Rozwoju 
Inicjatyw Obywatelskich "Opus" 

Nazwa zadania Propozycja dotacj i 

Mikorgranty dla senior6w 150 000,00 zl 

t.~czn ie : 150 000,00 zl 

Komisja Konkursowa rekomenduje dofinansowanie oferty zloionej przez Centrum Promocji i Rozwoju 
Inicjatyw Obywatelskich "Opus", kt6ra otrzymala 34,5 pkt, co stanowi 86,25% maksymalnej liczby 
punkt6w i uprawnia do dofinansowania oferenta, we wnioskowanej wysokosci- 150 000,00 zl. Wybrana 
oferta w pelni zabezpiecza realizacjEi zadania publicznego, kt6re bylo przedmiotem niniejszego 
konkursu . 

Pod pIS przewo nlczG\cego narady 

Zal'lczniki: 

1) Zarz'ldzenie. 

2) Oswiadczenia czlonk6w Komisji Konkursowej . 

3) Wyniki oceny formalnej 

4) Wyniki oceny mery10rycznej 

5) Zestawienie zbiorcze 

6) Lista obecnosci 
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