
Protokol z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 191ipca 2019 r. 

dzialaj'lcej na podstawie zarz'ldzenia Nr 1447 NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
26 czerwca 2019 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji 
zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji 
Mistrzostw Europy i meczu reprezentacji Polski w rugby. 

Zgodnie z w/w zarz'ldzeniem obradom Komisji przewodniczyl Marek Kondraciuk, 
Dyrektor Wydzialu Sportu UML. 

W posiedzeniu uczestniczyli czlonkowie Komisji: 

• Anna Swierkocka - p.o. Zast~pcy Dyrektora Wydzialu Sportu, 
• Monika Stefaniak - p.o. Kierownika Oddzialu Kultury Fizycznej, 
• Wojciech Ulatowski - przedstawiciel organizacji pozarz'ldowej L6dzkie 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 
• laroslaw Skura - przedstawiciel organizacji pozarz'ldowej - Klub Sympatyk6w Pilki 

Siatkowej 
• Tomasz Lewandowski - podinspektor w Oddziale Kultury Fizycznej. 

Na podstawie nazw oferent6w, kt6rzy zlozyli oferty w Generatorze Wniosk6w, czlonkowie 
Komisji zlozyli oswiadczenia 0 niepozostawaniu w jakimkolwiek stosunku prawnym am 
laktycznym z podmiotami przyst~p4j'lcymi do otwartego konkursu ofert. 

Komisja zapoznala si~ i przyj~la protok61 oceny formalnej ofert zgloszonych do konkursu 
na realizacj~ zadania "Organizacja Mistrzostw Europy i meczu reprezentacji Polski w rugby", 
kt6ry zostal sporz'ldzony przez upowaznionego pracownika Wydzialu Sportu UML. 

Do konkursu ofert na zadanie "Organizacja Mistrzostw Europy i meczu reprezentacji Polski 
w rugby" przystcwily dwie organizacje - Polski Zwi'lZek Rugby oraz Fundacja Instytut 
Bialowieski. 

1. Oferta Polskiego Zwi'lzku Rugby spelnila wszystkie wymogi formalne konkursu ofert. 
2. Oferta Fundacji Instytut Bialowieski nie spelnila wymog6w formalnych konkursu 

ofert: 
- /'.!ozona po terminie (Zgodnie z ogloszeniem Prezydenta Miasta Lodzi, potwierdzenie 
,Iozenia oferty w Generatorze Wniosk6w powinno zostac wydrukowane, prawidlowo 
podpisane i zlozone w Wydziale Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urz~du 
Miasta Lodzi, przy ul. ks. Skorupki 21, III pi~tro, pok. nr 3, w godzinach pracy Urz~du Miasta 
Lodzi w nieprzekraczalnym terminie do 22 dni od daty ukazania si~ ostatniego ogloszenia tj. 
do dnia 18 lipca 2019 r. Potwierdzenie zlozenia oferty nie wplyn~lo do Wydzial Sportu, 
w zwi'lzku z powyzszym oferta zostaje odrzucona na etapie formalnym i nie b~dzie 
podlegala opiniowaniu na posiedzeniu Komisji Konkursowej.) 

Nast~pnie Komisja ocenila ofert~ Polskiego Zwi'lzku Rugby pod wzgl~dem merytorycznym. 
Oceniano zgodnosc ofert z wymaganiami szczeg610wymi do konkursu, a takze 
z nast~puj'lcymi kryteriami: 

• mozliwosc realizacji zadania publicznego przez oferenta [od 0 do 6] pkt; 
• przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego 

zakresu rzeczowego [od 0 do 8] pkt; 
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• proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikaeje os6b, przy udziale kt6rych 
oferent b~dzie realizowac zadanie publiezne [od ° do 14] pkt; 

• wysokosc planowanego przez oferenta udzialu srodk6w finansowyeh wlasnych 
lub srodk6w poehodz~eyeh z innyeh zr6del na realizaej~ zadania publicznego 
[od 0 do 5] pkt; 

• planowany przez oferenta wklad rzeezowy, osobowy, w tym swiadezenia 
wolontariuszy i praea spoleezna ezlonk6w [od 0 do 5] pkt; 

• oeena realizaeji zadail publieznyeh w przypadku oferenta, kt6ry w lataeh poprzednich 
realizowaly zleeone zadania publiczne, w tym rzetelnosei i terminowosei oraz sposohu 
rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacj~ zadail [od -2 do 2] pkt; 

.oeena speeyfiki dyscypliny lub przedsi~wzi~cia, atrakeyjnosc programu zawarteg() 
w ofercie i jego znaczenie dla 16dzkiego sportu [od ° do 6] pkt. 

Zgodnie z wyzej wymienionymi skalami punktowymi, maksymalnie oferta mogla uzyskac 
46 punkt6w. Minimalny pr6g uprawniaj'ley do otrzymania dofinansowania stanowilo 55°11) 
punktacji, ezyli 25 punkt6w. 

Oferta Polskiego Zwi'lzku Rugby zostala rozpatrzone pozytywnie, dlatego Komisja 
zdeeydowala, iz z uwagi na spelnienie wszystkich wymagail, niezb~dnyeh do sprawncgo 
i prawidlowego przeprowadzenia obu imprez, oferent otrzyma 100 % wnioskowanej kwot) 
dotacji (700 000,00 zlotych). 

Podpisy czlonkow Komisji: 

- Marek Kondraeiuk, Przewodnicz'lcy Komisj' 
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- laroslaw Skura, czlonek Komisji ..................... !. 

- Tomasz Lewandowski, czlonek Komisji ........... ....... . .. 
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Zahwzniki do protokolu: 

• upowaznienia pracownik6w Wydzialu Sportu do analizy formalnej ofert konkursowych 
na zadania: "Organizacja Mistrzostw Europy i meczu reprezentacji Polski w rugby". 

• lista obecnosci na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 19 lipca 2019 r.; 
• oswiadczenia czlonk6w Komisji (6 szt.); 
• protok61 oceny formalnej oferty zgloszonej do konkursu ofert na realizacj~ zadania 

(1 szt.); 
• karty oceny merytorycznej oferty zlozonej na zadanie: "Organizacja Mistrzostw Europy 

i meczu reprezentacji Polski w rugby" (6 szt.); 
• zestawienie zbiorcze: "Organizacja Mistrzostw Europy i meczu reprezentacji Polski 

w rugby". 
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