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(piecz~tka realizatora konkursu ofert) 

ZESTA WIENIE ZBIORCZE 

Nazwa konkursu/ogloszony zarz~dzeniem nr: OtwaJ1y konkurs ofel1 dot. tzw. "wklad6w wlasnych" dla organizacji pozarz~dowych . pi~ty etap . 

ogloszony zarz~dzeniem 529IVlIII 19. 

Nazwa zadania konkursowego: j.w. 

Realizator konkursu ofert: Biuro ds. PaJiycypacji Spotecznej UML 

Wysolwsc srodkow przeznaczonych/przyznanych na dotacje 132014,60 zl/3 838,00 zl 
w Iwnkursie ofert: 

~a_ofert zlozonych w J'amach konkursu ofert: 10 

o - ----- - - --- r...'f ' ~ •• _, --.......... .... •• ,, ___ .. ......,........... .. _ ........... _ •• _'" y, ...... __ '" _"" .......... ..,."" ......... 

Lp. Nazwa organizacji pozarz~dowej Tytul projektu 
srednia Wysokosc wnioskowanejl 

I punkt6w proponowanej dotacji 
Uwagi 

1 Zwi~zek Harcerstwa 
I Rzeczypospolitej Okryg L6dzki L6dzkie w Rogatywce 26,33 3 838,00 zl/3 838,00 zl 

- I 

o d ktorvch ofl d do doft --- .,. - ,- -- -----,-- , . " L-....:......-... _ -.': . '" . "- ' -' "- '- " " 
---_.--- .. ------- . 

Lp. Nazwa organizacji pozarz~dowej Tytlll projektll 
srednia Uwagi 

i pllnkt6w 
I 

1. brak 
I 

~ 



Ol'ganizacj~~ozarzl}dowe, kt6rl'ch ofertl' zostall' ocenione negatywnie pod wzgl~dem merl'torl'cznym' 
~ - -----

Lp. Nazwa organizacji pozarzqdowej Tytul projektu 
srednia 

Uwagi 
punkt6w 

1. brak 

o d kt6 fl - - -~ - - -- -- _ .. - , --- -- - -- - - -- - -~-- - ~-----~--- - - -~-- ...... ---- ........ - ,. ~""'-'Y----- ~ ..... - --- --- ----
Lp. Nazwa organizacji pozarz'!dowej Tytul projektu Kryterium formalne, kt6re nie zostalo spelnione 

1. Stowarzyszenie Spoleczno-
Przestrzen konca czasu 

7) Kosztorys niezgodny z umowq z podmiotem zewnytrznym. 
Kulturalne ETHNOS 

2. I) Brak - kopii umowy na finansowe wsparcie realizacji projektu ze 

Centrum Zr6wnowazonego Rozwoju. 
srodk6w pochodzqcych spoza budzetu Miasta Lodzi, wraz z kopiq 

zlozonego projektu do instytucji dysponujqcej srodkami spoza budzetu 
"Okrqgly st6l dla Puszczy Bialowieskiej". 

Miasta Lodzi lub kopiq zlozonego projektu do instytucji dysponujqcej 
Fundacja Instytut Bialowieski www.FestiwaIPuszczyBialowieskiej .pl 

srodkami spoza budzetu Miasta Lodzi, wraz z dowodem zlozenia 
www.FestiwaIBialowieski.pl 

(nadania) lub oswiadczeniem 0 zlozeniu projektu. (Dokumenty nie 
www.FestiwaIZubra.pl 

dostarczone pomimo prosby 0 uzupelnienie) 

3. Zwiqzek Harcerstwa Tydzien patriotyczny 2019: Patriotyzm - 10) Brak umowy na wsparcie zadania od podmiotu zewnytrznego. 
Rzeczypospolitej Okryg L6dzki Kultura - Spoleczenstwo 

Podpisy czlonk6w Komisji Konkursowej: 
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