
Nr konkursu: DPR-BPM-I.525.1.2019 

Protok6t 
z posiedzenia komisji opiniujqcej oferty realizacji zadan publicznych ztozonych w ramach konkursu ofert 

Upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w formie regrantingu (Regranting 2019) na 
stronie BIP Urz~du Miasta todzi 

Inforlllacje 0 posiedzeniu komisji 

IDATA POSIEDZENIA 
118 wrzesnia 2019 r. 
I 
I 

IoRGANIZATOR POSIEDZENIA 
I 

: Urzqd Mlasta lodzi, Biuro Promocji i Nowych Medi6w 
I 

TEMAT POSIEDZENIA 

MIEJSCE POSIEDZENIA 
Urzqd Miasta todzi 
Piotrkowska 104 

. Zaoplnowanie ofert zlozonych w ramach konkursu ofert Upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i 
krajoznawstwa, w forillie regrantingu (Regranting 2019) na stronie SIP Urz~du Miasta todzi 

OSOSA PRZEWODNICZACA 

iPROTOKOl SPORZADZll DATA 
18 wrzesnia 2019 r. 

Uczestnicy posiedzenia: 

KOllllsja opiniujqca oferty na realizacj~ zadan wlasnych gminy w 2015 r. Upowszechnianie turystyki w zakresie 
Ilirystyki i krajoznawstwa, w formie regrantingu (Regranting 2019) na stronie SIP Urz~du Miasta todzi: 

1. Rafal Fijalkowski 
Biuro ds. Partycypacji Spolecznej 
Biuro ds. Partycypacji Spoiecznej 

2 Kinga Rondio 
Biuro Promocji i Nowych Medi6w 
Biuro Promocji i Nowych Medi6w 

:l Krzysztof Babij 
Biuro Prolllocji i Nowych Medi6w 
Biuro Prollloqi i Nowych Medi6w 

4 lukasz Prykowski 
Biuro ds. Partycypacji Spolecznej 

5 Andrzej Wisniewski 
Stowarzyszenie Samopomocowe ABAKUS 

powolana zarzqdzenielll Prezydent Miasta lodzi nr Zarzqdzenie Nr 1873NIII/19 z dnia 16 sierpnia 2019 r. 
'<olllisja w skladzie 5 os6b stawila si~ na posiedzeniu w dniu 18 wrzesnia 2019 r. 

Porzadek narady: 

Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczqcego Komisji. 

2. Zapoznanie czlonk6w zespoiu z tresciq zaproszenia do skiadania ofert. 

:3 Poinformowanie czlonk6w komisji 0 sposobie przekazania do wiadomosci potencjalnych oferent6w informacji 0 

konkursie ofert. Powyzsza informacja ukazaia si~: 

'1) na stronie internetowej, 
2) w BIP-ie, 
3) wywieszone loslaly na tablicach ogloszen. 
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4 Zlozenie przez ezlonkow zespolu opiniujqcego oferty oswiadczenia 0 niezwiqzaniu z oferentami poprzez 
czionkostwo, wolontariat, zasiadanie w organach wykonawezyeh, kontrolnyeh (Zalcteznik nr 2). 

Na konkurs wplyn~ly 3 oferty w terminie zgodnym z tresciq Zaproszenia do skladania ofert. Oferty zestawione 
zostaly w tabelach ponizej (tabela nr 1). 

Tabela nr 1 - wykaz organizacji, ktore przystE\pily do konkursu 

Lp. Podmiot 

Fundaeja Instytut Bialowieski 

-"- -----.--~-~-- -

Nazwa zadania Wnioskowana kwota 
- -- -- -------- - -----_ .. _-------

Centrum Zrownowazonego Rozwoju. 60000,00 zl 
"Okrqgly st61 dla Puszczy Bialowieskiej". 
www.FestiwaIPuszczyBialowieskiej.pl 
www.FestiwaIBialowieski.pl 
www.FestiwaIZubra.pl 

.2 Zwiqzek Harcerstwa Rzeczypospolitej 
IOkr~g l6dzki 

l6dz - Turystyka - Regranding 2019 60000,00 zl 

3 Centrum Inicjatyw Na Rzeez Rozwoju Upowszechnianie turystyki w zakresie 60000,00 zl 
"regio" turystyki i krajoznawstwa, w formie 

regrantingu. 

Czlonkowle zespolu przystqpili do oeeny formalnej. 

1 W pierwszym eta pie zesp61: 

1) stwierdzil prawidlowosc ogloszenia konkursu i liczb~ zlozonych ofert, 
2) sprawdzil termin zlozenia ofert konkursowych, otworzyl koperty z ofertami, 
3) sprawdzil oferty pod wzgl~dem formalnym. 

2. W drugim eta pie zespol: 

1) przeanalizowal merytorycznct zawartosc ofert, 

lqcznie: 180 000,00 zt 

2) wybral najkorzystniejsze oferty konkursowe i zdecydowal 0 wysokosci przyznanych srodk6w na realizacj~ 
zadania. 

Ponadlo przy rozpatrywaniu oferty: 

1) dokonano oceny zgloszonych mozliwosci realizacji zadania przez organizacje, 
2\ oeeniono zadeklarowanct przez organizacje jakosc dzialania, kwalifikacje oraz doswiadczenie osob, przy 

udziale ktorych b~dzie realizowane zadanie, przeanalizowano rzetelnosc przedstawionej we wniosku 
kalkulaCji kosztow realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania i zwictzku z 
realizowanym zadaniem, 

3) uwzgl~dniono zadeklarowany udzial srodk6w finansowych wlasnych, 
4) przeanalizowano atrakcyjnosc programu w stosunku do koszt6w realizacji zadania. 

Po przeanalizowaniu przedlozonych ofert czlonkowie zespolu stwierdzili, ze oferty zawierajct bl~dy formalne. 
Wykaz bl~d6w przedstawia tabela nr 2. 

Tabela nr 2 - wykaz bl~d6w formalnych 

Lp. Podmiot 

Fundaeja Instylut Bialowieski 

USlalenia: 

Nazwa zadania 

Centrum Zr6wnowazonego 
Rozwoju. "Okrctgly st61 dla 

Puszczy Bialowieskiej". 
www.FestiwalPuszczyBialowiesk 
iej.pl www.FestiwaIBialowieski.pl 

www.FestiwaIZubra.pl 

Stwierdzone braki 

Kryterium formalne, ktore nie 
zostalo spelnione: Oferent 

zamierza realizowac zadanie na 
rzecz Miasta lodzi lub jego 

mieszkanc6w 

f<onkurs zostal ogloszony na zadania z zakresu: 

lurystyka i krajoznawstwo 

I\:a realizacj~ tego zadania przeznaczono srodki finansowe z budzelu miasta do wysokosci 60 000,00 zl. 

Propozycje dotacji przedstawia tabela nr 3. 

Tabela nr 3 

Lp. Podmiot 

Fundaeja Instytut Bialowieski 

- --'" 

Nazwa zadania Propozycja dotacji 

Centrum Zr6wnowazonego Rozwoju. 0,00 zl 
"Okrqgly stol dla Puszezy Bialowieskiej". 
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Zwiqzek Harcerstwa Rzeczypospolitej 
Okn;g l6dzki 

Centrum Inicjatyw Na Rzecz Rozwoju 
"reglo" 

Na tym posiedzenie zakonczono. 
INSPEKTOR 

ND!)tWO 
l\ iunn flurulig 

Pod pis protokulujqcego 
Zali1cznikl 

1) Lista obecnosci. 
2) Oswladczenie czlonk6w Kornisji Konkursowej. 

www.FestiwaIPuszczyBialowieskiej.pl 
www.FestiwaIBialowieski.pl 
www.FestiwaIZubra.pl 

- ------------~~-.--.--~-. 

l6dz - Turystyka - Regranding 2019 0,00 zl 

---

Upowszechnianie turystyki w zakresie 60 000,00 zl 
turystyki i krajoznawstwa, w formie 
regrantingu. 

l~cznie: 60 000,00 zt 
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