
URZ.t\D MIASTA ~ODZI 
DEPARTAMENT 

POLITYKI SPOt.ECZNEJ I ZIELENI 
Biuro ds. Partycypacji SpolscznsJ 
90-430 l6d~ , ut. Plotrkowska 115 

tel. 42 638 46 00, 42 63B 57 66 

(pieczlltka I'ealizatora konkursu ofeI't) 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

Nazwa konkursu/ogloszony zarzlldzeniem nr: Otwarty konkurs ofert dot. tzw. "wktad6w wlasnych" dla organizacji pozaI'z'l.dowych - pierwszy etap 

- ogtoszony zaI'z'l.dzeniem 529/V1II1l9. 

Nazwa zadania Iwnkursowego: j .w. 

Realizator konkursu ofert: Biuro ds . Partycypacji Spotecznej UML 

Wysokosc srodkow przeznaczonych/przyznanych na dotacje 300000,00 zt 122 767,00 zt 
w konkursie ofert: 

Liczba ofert zlozonych w ramach konkursu ofert: 2 

o -h' ---~ -.t- - d - L -" -, ktorvch ofert 
.I , tal k --- -J - - -- d do doft 

Lp. 
NI' ID 

Nazwa organizacji pozarz'l.dowej Tytut projektu 
srednia Wysokosc wnioskowanej/ 

Uwagi 
oferty punktow proponowanej dotacji 

l. I 
Stowarzyszenie Ewangel izacyjno- Z kultur'l. za Pan Brat 34,80 14 000,001l4 000,00 
Charytatywne "Mocni w Duchu" 

Oratorium im. sw. Dominika Savio ODS Swietlice 38,20 8767,00/8767,00 

Urganizacje pozarz!!dowe, ktor),ch olert)' zostaty ocenlOnc DozvtYWllle poo wzgl~oem mer)'tor)'czn)'m, ale lIIe zostaly reKomenoowane 00 OOllnansowallla: 

~p_ 1 N,-of,rty Nuw, "g'"""i' ,"M,,",ow'i Ty'"' ,>oi'''" '''do', ,"""ow Uwagi 

I. brak 
------
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Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarz<tdowej Tytul projektu srednia punkt6w Uwagi 

I. brak 
- - ------
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Lp. Nr oferty I Nazwa organizacji pozarz<tdowej Tytul projektu Kryterium formalne, kt6re nie zostalo spelnione 

I. I brak 
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