
Protok6t 
z posiedzenia Komisji Konkursowej 

powolanej zarz'ldzeniem Nr 7300/VII/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 29 listopada 2017 r. 
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej do opiniowania 
ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia rea lizacji zadarl publicznych w zakresie 
dzialalnosci na rzecz dzieci "i mlodzieiy, wylonionych w konsultacjach spolecznych dotyczqcych 
budietu obywatelskiego na 2018 rok, dotyczqcych dzialarl na rzecz dzieci przewlekle chorych. 

Posiedzenie zamkniE:te Komisji opiniuj'lcej oferty, kt6re wp!ynE:!Y w odpowiedzi na ogloszenie 
konkursowe odbylo siE: 21 grudnia 2017 roku w siedzibie Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych 
w Departamencie Prezydenta UrzE:du Miasta todzi. 

Posiedzenie prowadzila Pani Iwona Iwanicka, p.o. ZastE:pcy Dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw 
Spolecznych w Departamencie Prezydenta UrzE:du Miasta todzi - Przewodniczqca Komisji. 

W posiedzeniu uczestniczyli, jako czlonkowie Komisji: 
• Iwona Burzyk - przedstawiciel Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych U Mt, 
• Juliusz Kurzawa - przedstawiciel Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych UMt, 
• Wojciech Ulatowski - przedstawiciel organizacji pozarzqdowej, 
• Andrzej Wisniewski - przedstawiciel organizacji pozarz'ldowej. 

Przewodnicz'lca Komisji przedstawila zebranym zarzqdzenie 7300/VII/17 Prezydenta Miasta todzi 
z dnia 29 listopada 2017 r., poinformowala 0 Iqcznej wysokoSci srodkew na zadania objE:te 
konkursem ofert (181.536,00 zl), a czlonkowie Komisji Konkursowej zloiyli podpisy na liscie 
obecnosci stanowiqcej zalqcznik nr 1 do protokolu. 

Komisja zapoznala siE: z wykazem zloionych ofert, a nastE:pnie wszyscy czlonkowie Komisji 
Konkursowej zloiyli podpisy pod oswiadczeniem 0 niepozostawaniu w jakimkolwiek stosunku 
prawnym lub faktycznym z oferentami biorqcymi udzial w procedurze konkursowej, ktery meglby 
budzic uzasadnionq w'ltpliwosc co do ich bezstronnosci podczas oceniania ofert, stanowiqcym 
zalqcznik nr 1 do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. 

W odpowiedzi na ogloszenie konkursowe wp!ynE:!Y: 
1) jedna oferta na zadanie nr 1, 
2) jedna oferta na zadanie nr 2, 

Wszystkie oferty zosta!y zloione zgodnie z ogloszeniem konkursowym, w terminie skladania ofert, 
w wersji papierowej . 

NastE:pnie Komisja Konkursowa zapoznala siE: z protokolem z otwarcia kopert ofert (wg wzoru 
stanowiqcego zalqcznik nr 4 do Trybu) i Kartami Analizy Formalnej ofert (wg wzoru stanowiqcego 
zalqcznik nr 5 do Trybu), zgodnie z kterymi wszystkie oferty spelni!y wymogi formalne konkursu. 
Komisja Konkursowa dokonala ostatecznej analizy formalnej zloionych ofert i jednoglosnie podjE:la 
decyzjE:, ie do dalszej procedury konkursowej dopuszczone zostaly oferty: 
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Nr Wnioskowana 
lqczny 

L.p. 
oferty 

Organizacja Nazwa zadania koszt 
dotacja 

zadania 
Zadanie nr 1 - zapewnienie opieki 

l. 1 Fundacja "GAJUSZ" pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum 139.536,00 139.536,00 
stacjonarnego dla dzieci 

2. 2 Fundacja "GAJUSZ" 
Zadanie nr 2 - zajE:cia arteterapeutyczne dla 

42 .000,00 42.000,00 
dzieci Z oddziaf6w onkologicznych 

Nast~pnie czlonkowie Komisji Konkursowej otrzymali Karty Oceny Merytorycznej 
ofert i przystqpili do om6wienia, analizy oraz oceny merytorycznej ofert, kt6re uzyskaly pozytywnq 
ocen~ formalnq. Przy om6wieniu i ocenie ofert zastosowano kryteria i skal~ ocen okreslone 
w punkcie VII1.2 ogloszenia konkursowego, tj .: 
1) moiliwosc real izacji zadania publicznego przez oferenta - 0-6 pkt, 
2) proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych oferent 

b~dzie realizowac zadanie publiczne - 0-14 pkt, 
3) przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego 

zakresu rzeczowego - 0-8 pkt, 
4) planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy 

i praca spoleczna czlonk6w - 0-5 pkt, 
5) ocena realizacji zadan publicznych w przypadku organizacji, kt6re w latach poprzednich 

realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci oraz sposobu 
rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacj~ zadan - od -2 do 2 pkt. 

Po wpisaniu przez Czlonk6w ocen ofert w Karty Oceny Merytorycznej i zloieniu przez nich 
podpis6w obliczono sredniq ocen~ koncowq dla ofert zloionych na zadanie nr 1 i nr 2. 

Zar6wno na zadanie nr 1, jak i na zadanie nr 2 zloiono po jednej ofercie. Maksymalna liczba 
punkt6w, kt6re mogly uzyskac oferty wynosila 35 pkt. Zadna z ofert nie uzyskala maksymalnej 
liczby punkt6w. Minimalna liczba punkt6w, kt6re powinny uzyskac oferty wynosita 19,25 pkt. 
Wszystkie oferty uzyskaly minimalna liczb~ punkt6w. W zadaniu nr 1 jedyna oferta zloiona przez 
Fundacj~ GAJUSZ uzyskala lqcznie 156 punkt6w i sredniq 31,2 pkt. W zadaniu nr 2 jedyna oferta 
zloiona przez Fundacj~ GAJUSZ uzyskala lqcznie 153 punkty i sredniq 30,6 pkt. 

Po zapoznaniu si~ z wynikami oceny merytorycznej ofert w poszczeg61nych zadaniach, majqc 
na uwadze uzyskanq przez poszczeg61ne oferty liczb~ punkt6w oraz fakt, ii konkurs jest 
prowadzony w trybie powierzenia zadan - Komisja jednoglosnie zarekomendowala wyb6r do 
realizacji nast~pujqcych ofert: 
1) na zadanie nr 1 ofert~ Fundacji "GAJUSZ" pn. "Zapewnienie opieki pozamedycznej dla 

podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci", 
2) na zadanie nr 2 ofert~ Fundacji "GAJUSZ" pn. Zaj~cia arteterapeutyczne dla dzieci z oddzial6w 

onkologicznych" . 
W wyniku post~powania konkursowego, Komisja konkursowa zarekomendowala udzielenie 
dofinansowania lqcznie 2 ofertom sposr6d 2 ofert zloionych przez 2 oferent6w. lqczna kwota 
rekomendowanych dotacji wynosi 181.536,00 zt. 

Protok61 zawiera trzy ponumerowane strony. 
Protok61 zostal sporzqdzony w dw6ch egzemplarzach . 
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Zalaczniki: 
1) lista obecnosci z posiedzenia Komisji konkursowej, 
2) oswiadczenia czlonk6w Komisji, 
3) upowainienia pracownik6w do otwarcia kopert z ofertami sporzqdzenia wstt;:pnej oceny 

formalnej, 
4) protok61 z otwarcia kopert z ofertami, 
S) karty oceny merytorycznej oferty, 
6) zestawienia zbiorcze. 

Podpisy czlonk6w Komisji: 

Przewodniczqca : Iwona Iwanicka 

Czlonkowie: Iwona Burzyk 

Juliusz Kurzawa 

Wojciech Ulatowski 

Andrzej Wisniewski 

t6di, 21 grudnia 2017 r. 
Protok61 sporzqdzil: Juliusz Kurzawa 

~ (',,~ ('v!.;.k 
.. ... ..... .... ..... ... .... .. .... .. .... , ..... .... .. . . 

.. ~1;1~ ... . 4.W7..Q ..... ..... . 

(:~~'.'.'.'. '.:: : :: :.'.'.'.:' 
... .;;.I!.:9 ... ~(!?r:: f. ::::.r:4.: ... 

3 




