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ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

Konkurs ogloszony na podstawie zarz<jdzenia Nr 7300/VII/17 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej do 
Prezydenta Miasta todzi z dnia 29 listopada 2017 r. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadan 

publicznych w zakresie dzialalnosci na rzecz dzieci i mlodzieiy, wylonionych 
w konsultacjach spolecznych dotycz<jcych budietu obywatelskiego na 2018 rok, 
dotycz<jcych dzialan na rzecz dzieci przewlekle chorych 

Nazwa zadania konkursowego: Zadanie nr 1 - zapewnienie opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum 
stacjonarnego dla dzieci 

Realizator konkursu ofert: Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych w Oepartamencie Prezydenta UMt 

Wysokosc srodk6w przeznaczonych/przyznanych na dotacje 
139.536,00 zl 

w konkursie ofert: 

liczba ofert zloionych w ramach konkursu ofert: 1 

Organizacje pozarz<jdowe, kt6rych oferty zostaly rekomendowane do dofinansowania : 

Wysokosc 

Nr 10 
Nazwa organizacji pozarz<jdowej Tytul projektu 

srednia wnioskowanej/ 
Uwagi Lp. 

oferty punkt6w proponowanej 
dotacji 

Zapewnienie opieki pozamedycznej dla 
139.536,00 zl / 

l. 1 Fundacja GAJUSZ podopiecznych hospicjum stacjonarnego 31,2 
139.536,00 zl 

dla dzieci 

Organizacje pozarz<jdowe, kt6rych oferty zostaly ocenione pozytywnie pod wzglo:dem merytorycznym, ale nie zostaly rekomendowane 
do dofinansowania: brak 



Organizacje pozarz'ldowe, ktorych oferty zostaly ocenione negatywnie pod wzgl~dem merytorycznym (nie uzyskaly minimalnej wymaga ne j liczby 
punktow (55% maksymalnej liczby punktow): brak 

Organizacje pozarzqdowe, ktorych oferty zostaly ocenione negatywnie pod wzgl~dem formalnym: brak 

Konkurs ogloszony na podstawie zarzqdzenia Nr 7300/V1I/17 w sprawie ogloszen ia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej do 
Prezydenta Miasta todzi z dnia 29 listopada 2017 r. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadan 

publicznych w zakresie dziala lnosci na rzecz dzieci i mlodzieiy, wylonionych 
w konsultacjach spolecznych dotyczqcych budietu obywatelskiego na 2018 
dotycz'lcych dzialan na rzecz dzieci przewlekle chorych 

Nazwa zadania konkursowego: Zadanie nr 2 - zaj~cia arteterapeutyczne dla dzieci z oddzialow onkologicznych 

Realizator konkursu ofert: Wydzial Zdrowia i 5praw 5polecznych w Departamencie Prezydenta UMt 

Wysokosc srodkow przeznaczonych/przyznanych na dotacje 
42.000,00 zl 

w konkursie ofert: 

Liczba ofert zloionych w ramach konkursu ofert: 1 

Organ izacje pozarzqdowe, ktorych oferty zostaly rekomendowane do dofinansowania: 

Wysokosc 

Lp. 
NrlD 

Nazwa organizacj i pozarzildowej Tytut projektu srednia punkt6w 
wnioskowanej/ 

Uwagi 
oferty proponowanej 

dotacji 

1. 2 Fundacja GAJU5Z 
Zaj~cia arteterapeutyczne d la dzieci 

30,6 
42.000,00 zl / 

z oddzialow onkologicznych 42.000,00 zl 

Organizacje pozarzqdowe, ktorych oferty zostaly ocenione pozytywnie pod wzgl~dem merytorycznym, ale nie zostaly rekomendowane 
do dofinansowania: brak 

Organizacje pozarzqdowe, ktorych oferty zostaly ocenione negatywnie pod wzgl~dem merytorycznym (nie uzyskaly minimalnej wymaganej liczby 
punktow (55% maksymalnej liczby punktow): brak 

Organizacje pozarz'ldowe, ktorych oferty zostaly ocenione negatywnie pod wzgl~dem formalnym : brak 
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Podpisy czlonk6w komisji opiniuj'lcej oferty: 

1. Iwona Iwanicka 

2. Iwona Burzyk 

3. Juliusz Kurzawa 

4. Wojciech Ulatowski 

5. Andrzej Wisniewski 
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