
Protoko! z posiedzenia Komisji otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania 

publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego, 

zadnie: Rezydencje artystyczne w lodzi w dniu 18 kwietnia 2019 

Urz~d Miasta lodzi, Wydzia! Kultury, ul. Piotrkowska 102. 

Komisja powo!ana zostala zarz~dzeniem Nr 641/V111/19 Prezydenta Miasta t 

2019 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji do opiniowania ofert 

w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, 

sztUkl, ochrony dcibr kultury i dziedzictwa narodowego, w skladzie: 

l. Przewodniczqcy - Dagmara Smigielska Dyrektor Wydzialu Kultury w 

Gospodarowan ia Majqtkiem Urz~du Miasta lodzi; 

Czlonkowie: 

2. Anna Kolodziejczak - Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "Venae Artis"; 

3. Marcin Brzozowski - Stowarzyszenie Targowa 62; 

Departamencie 

4. Rafal Fijalkowski - Oddzial ds. Wspo!pracy z Organizacjami Pozarz~dowymi, Biuro ds. Partycypacji 

Spo!ecznej w Departamencie Polityki Spo!ecznej UMt; 

S.Jo lanta Jachimowicz - Odzial ds. In stytucji Kultury Wydzia! Kultury w Departamencie 

Gospodarowania Maj~tkiem UMl; 

6. Monika Ptasinska - Zespo! ds. Mecenatu Kultury, Wydzia! Kultury w Departamencie 

Gospodarowania Majqtkiem UMt. 

Listy obecnosci czlonk6w Komisji sta nowi~ za!~cznik Nr 1 do niniejszego protokolu . 

Porzqdek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodnicz~cego Komi sji. 

2. Zapoznanie cz!onk6w zespolu z tresci~ zapraszenia do skladania ofert. 

3. Poin farmowanie czlonkciw komi sji 0 sposobie przekazania do wiadomosci potencjalnych 

oferen tciw informacj i 0 konkursie ofert. Powyzsza informacja ukaza!a si~: 

1) na stronie internetowej, 

2) w BIP-ie. 

3) wywieszone zosta!y na tablicach og!oszen. 

4. Zlozenie przez czlonkciw zespo!u opiniuj~cego oferty oswiadczenia 0 niepozostawaniu 

w stosunku prawnym lub faktycznym z oferentami bior~cymi udzial w procedurze konkursowej, ktciry 

moze budzic uzasadnionq w~tpliwosc co do bezstronnosci podczas oceniania ofert (zal~cznik Nr 2) . 

5. Analiza i zatwierdzenia oceny formalnej ofert. Ogcilem w konkursie zlozono szesc, kt6re zosta!y 

zestawione w tabeli ponizej (tabela nr 1). 



Tabe la nr 1 - wykaz organizacji, ktore przyst~ pily do konkursu: 

Lp. Podmiot Nazwa zadania Wnioskowana kwota 

1 Stowarzyszenie Teatralne CHOREA Rezydencje artystyczne w Teatrze 50000,00 zl 
CHOREA 

2 l6dzkie Towarzystwo Fotograficzne Rezydencje artystyczne. t6di w 50000,00 zl 

3 Fundacja Edukacji Wizualnej 

4 

5 

6 

Fundacja Dziafania 

Fundacja In Search Of ... 
I 

Fundacja PRACOWNIA PORTRETU 

obiektywie Glena Warri llowa 

Rozszerzone pole widzenia - program 50 000,00 zf 
interdyscyplinarnych rezydencji 
artystycznych 

Program rezydencji artystycznych w 50000,00 zl 
todzi . Dom Mody Limanka zaprasza. 

AiR t6di 50000,00 zl 

Program rezydencyjny Pracowni 50000,00 zl 
Portretu - ga lerii sztuki wspofczesnej na 
rok 2019. 

t~cznie: 300000,00 zl 

Na realizacj~ tego zadania przeznaczono srodki finansowe z budzetu miasta do wysokosci 

50000,00 zl. 

Ustalono, ie czlonkowie Komisji dokonajq merytorycznej oceny za posrednictwem generatora Witac. 

Nast~ pnie Komisja przeana lizowala merytorycznq zawartosc alert, wybrata najkorzystniejszq olert~ 

i zdecydowala a wysokoSci przyznanych srodkciw na rea l izacj~ zadania. 

Tabela nr 2 - organizacja pozarz~dowa, ktorej oferta zost al a rekomendowana do dofinansowania : 

Lp. Nazwa organizacji pozarzCjdowej Tytul projektu srednia punktow 
Wysokosc wnioskowanej/ 

I 
proponowanej dotacji 

11 Fundacja In Search Of ... AiR l6di 63,33 50.000, 00 zl 

Tabela 3 - wykaz o rganizacji pozarz'ldowych, ktorych oferty zostaly ocenione pozytywnie pod 

w zgl'ldem merytorycznym, ale nie zostaly rekomendowane do dofinansowania: 

Lp. Nazwa organizacji pozarzCjdowej Tytul projektu 
srednia 

punkt6w 

1 Fundacja Dziafania 
Program rezydencji artystycznych w lodzi. Dom 

56,83 
Mody Limanka zaprasza. 

2. Stowarzyszenie Teatralne CHOREA Rezydencje artystyczne w Teatrze CHOREA 51,S 

3. Fundacja PRACOWNIA PORTRETU 
Program rezydencyjny Pracowni Portretu - ga lerii 

49 
sztuki wspofczesnej na rok 2019. 

4. Fundacja Edukacji Wizualnej 
Rozszerzone pole widzenia - program 

48 
interdyscyplinarnych rezydencji artystycznych 

5. 
t.6dzkie Towarzystwo Rezydencje artystyczne. t6di w obiektywie Glena 

44,83 
Fotograficzne Warrillowa 



Na tym protok6! zakonczono. 

Dagmara Smigielska - dyrektor Wydzia!u Kultury Urz 

Jolanta Jachimowicz - Odzia! ds. Instytucj i Kul tury Wydzia! Ku ltury U rz~ du Miasta todzi 

~~'~ 
Mon ika Ptasinska - Zesp6! ds. Mecenat u Kul tury w Wydzia le Kultury Urz~du M iasta t odzi 

.............. tW.\~.~ ..... f.~.;.'1.,k .... : ................................ .. ............................................ ..... .. ................. . 

Anna Ko!odziejczak - Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "Venae Arti s" 

Itw-a.- )6-Jlo ~ ~ . () 
············!·······'· .. ·:--· .. · .. ·· .. ···············I··~ .. · .. .... , ................... , .. ........................................ ...... .... ........ . . 

Marcin Brzozowski - Stowarzyszenie Ta rgowa 62 

........ lJ4v..~ .. f!rw.~lJ..~J .................................................................. .. ................................ . 
Rafa! Fija !kowski - Oddzial ds. Wsp6!pracy z Orga nizacjami Pozarz<j dowymi , Biuro ds. Partycypacj i 

Spo!ecznej UMt 

t 7' tVliL- c/..; i2L /' ...... J ............. ... ... . 7~ .............. ..................................... ............. ....... .... ...................... . 

Zatqczniki : 

l.Lista obecnosc i. 

2.0swiadczenia 0 niepozostaw aniu w stosun ku prawnym lub faktycznym z wnioskodawcami. 

Protok6! sporzqdzila: 

Mon ika Ptas iriska 


