
Protok61 z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 1 marca 201.,9 r. 

dzialaj1.\:cej na podstawie zarz1.\:dzenia Nr 358/VIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
22 stycznia 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 
zajyc sportowych w grach zespolowych dla kobiet aktywnych zawodowo oraz DOZ Maraton 
L6dz - R. 

Zgodnie z w/w zarz1.\:dzeniem obradom Komisji przewodniczyl pan Marek Kondraciuk 
Dyrektor Wydzialu Sportu UML. 

W posiedzeniu uczestniczyli czlonkowie Komisji: 

• Anna Swierkocka - p.o. Zastypcy Dyrektora Wydzialu Sportu, 
• Monika Stefaniak - p.o. Kierownika Oddzialu Kultury Fizycznej, 
• Monika Dyla - przedstawicielka organizacji pozarz<tdowej - Polskiego Stowarzyszenia 

na Rzecz Os6b z Uposledzeniem Umyslowym - Kolo w Lodzi, 
• Michal Pietrakiewicz - przedstawiciel Stowarzyszenia Centralny Nurt Basketu 

Amatorskiego, 
• Bartlomiej Mielczarek - inspektor w Oddziale Kultury Fizycznej, 
• Tomasz Lewandowski - podinspektor w Oddziale Kultury Fizycznej. 

Na podstawie nazw oferent6w wpisanych na potwierdzeniach zlozenia ofert, czlonkowie 
Komisji zlozyli oswiadczenia 0 niepozostawaniu w jakimkolwiek stosunku prawnym am 
faktycznym z podmiotami przystypuj<tcymi do otwartego konkursu ofert. 

Komisja zapoznala sii( i przyji(la protok61 oceny formalnej ofert zgloszonych do konkursu 
na realizacji( zadan Organizacja zaji(c sportowych w grach zespolowych dla kobiet aktywnych 
zawodowo oraz DOZ Maraton Lodz - R, ktory zostal sporz1.\:dzony przez upowaznionych 
pracownikow Wydzialu Sportu UML. 

I. Do konkursu ofert na zadanie Organizacja zajyc sportowych w grach zespolowych dla 
kobiet aktywnych zawodowo przyst'tPily 3 organizacje skladaj<tc 3 oferty. Wszystkie zostaly 
zlozone prawidlowo pod wzglydem formalnym 

Nastypnie Komisja ocenila merytorycznie zlozone oferty. Oceniano zgodnosc ofert 
z wymaganiami szczegolowymi do konkursu, a takZe z nasti(puj1.\:cymi kryteriami: 

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

zakresu rzeczowego [od 0 do 8] pkt; 
• proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob, przy udziale ktorych 

oferent bydzie realizowac zadanie publiczne [od 0 do 14] pkt; 
• wysokosc planowanego przez oferenta udzialu srodkow finansowych wlasnych 

lub srodkow pochodz1.\:cych z innych ;hodel na realizacjy zadania publicznego 
- [od 0 do 5] pkt; 

• planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy 
i praca spoleczna czlonkow rod 0 do 5] pkt; 

• ocena realizacji zadan publicznych w przypadku organizacji, ktore w latach 
poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci 
oraz sposobu rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacjy zadati [od -2 do 2] pkt; 

1 



• ocena specyfiki dyscypliny lub przedsi~wzi~cia, atrakcyjnosc programu zawartego 
w ofercie i jego znaczenie dla 16dzkiego sportu [od 0 do 6] pkt. 

Zgodnie z wyzej wymienionymi skalami punktowymi, maksymalnie oferta mogla uzyskac 
46 punktow. Sposob pracy Komisji Konkursowej polegal na omawianiu poszczegolnych 
ofert. Wysokosc dotacji dla oferentow zostala uzalezniona w g16wnej mierze od oceny 
specyfiki dyscyplin lub przedsi~wzi~c, atrakcyjnosci programu zawartego w ofercie, jego 
znaczenia dla lodzkiego sportu, a takze od przebiegu dotychczasowej wspolpracy z oferentem 
oraz kalkulacji kosztow. W wyniku przeprowadzonej analizy Komisja zdecydowala 
o przydzielaniu dotacji dwom oferentom, ktorzy uzyskali najwyzsz,\:liczb~ punktow. Decyzja 
ta wynikala z faktu, ze rozpatrywani oferenci wnioskowali 0 dotacj~ w l,\:cznej wysokosci 
stanowi,\:cej 250% srodkow przeznaczonych na rea1izacj~ zadania, a jej podzial na 3 czysci 
uniemozliwilby wykonanie przedsiywzi~c zgodnie z wymaganiami szczegolowymi, 
na poziomie zalozonym przez kaZdego z oferentow. Komisja zdecydowala, by oferenci ktorzy 
otrzymali dofinansowanie zlozyli zaktualizowane kosztorysy i harmonogramy realizacji 
zadania, ktore nie mog::t naruszac warunkow szczegolowych konkursu. 

II. Do konkursu ofert na zadanie "DOZ Maraton Lodi" - R, przystlUJi1a 1 organizacja 
- Stowarzyszenie "Maraton Dbam 0 Zdrowie". Oferta pod wzgl~dem formalnym zostala 
zlozona prawidlowo. 

Nastypnie Komisja ocenila merytorycznie zlozon,\: ofert~. Oceniano zgodnosc oferty 
z wymaganiami szczegolowymi do konkursu, a takze z nastypuj,\:cymi kryteriami: 

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

zakresu rzeczowego [od 0 do 8] pkt; 
• proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob, przy udziale ktorych 

oferent bydzie realizowac zadanie publiczne [od 0 do 14] pkt; 
• wysokosc planowanego przez oferenta udzialu srodkow finansowych wlasnych 

lub srodkow pochodz'\:cych z innych ir6del na realizacjy zadania publicznego 
- [od 0 do 5] pkt; 

• planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy 
i praca spoleczna czlonk6w [od 0 do 5] pkt; 

• ocena realizacji zadail publicznych w przypadku organizacji, kt6re w latach 
poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci 
oraz sposobu rozliczenia srodkow otrzymanych na realizacj~ zadail [od -2 do 2] pkt; 

• ocena specyfiki dyscypliny lub przedsiywziycia, atrakcyjnosc programu zawartego 
w ofercie i jego znaczenie dla 16dzkiego sportu [od 0 do 6] pkt. 

Oferta Fundacji Stowarzyszenia "Maraton Dbam 0 Zdrowie" zostala rozpatrzona pozytywnie. 
Komisja zdecydowala, iz z uwagi na spelnienie wszystkich wymagail, niezbydnych 
do sprawnego i prawidlowego przeprowadzenia imprezy, oferent otrzyma 100 % 
wnioskowanej kwoty dotacji. 

Podpisy czlonk6w Komisji: 

- Marek Kondraciuk, Przewodnicz::tcy Kom~1-: .. -:: .. " .. 140~'~"~'~;"~··':' =:.: .. :S .. ~~.~ ... ~~~: .. :: ........... . 
- Anna Swierkocka, czlonek Komisji ..... ~ ....................................................... . 

- Monika Stefaniak, c7.lonek Komisji ......... tP16~~ ............................... . 
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- Monika Dyla, czlonek Komisji .......................... ~y..'.' .. '~;Y' ......... ..... ;I, .. y~--: ....... .. 
c,' ;;;~~./~/ . . V'" 

M· hlP' k" 1 kK . "I/V!>Z, . - IC a tetra IeWICZ, cz one omIsJ!.......................................... ................. .. 
/J 

- Bartlomiej Mielczarek, czlonek Komisji .. ................... . . . .Q .. ................... .. 
: , 

- Tomasz Lewandowski, czlonek Komisji ........................ .. 

Zal<\cczniki do protokolu: 

• upowaznienia pracownik6w Wydzialu Sportu do analizy formalnej ofert konkursowych 
na zadania: "Organizacja zaj~c sportowych w grach zespolowych dla kobiet aktywnych 
zawodowo" oraz "DOZ Maraton L6di - R"; 

• lista obecnosci na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 1 marca 2019 r.; 
• oswiadczenia czlonk6w Komisji (7 szt.); 
• protokoly oceny formalnej ofert zgloszonych do konkursu ofert na realizacj~ ww. zadait; 
• karty oceny merytorycznej ofert zlozonych na zadania: "Organizacja zaj~c sportowych 

w grach zespolowych dla kobiet aktywnych zawodowo" (21 szt.) oraz "DOZ Maraton 
L6di - R" (7 szt.) 

• zestawienia zbiorcze - "Organizacja zaj~c sportowych w grach zespolowych dla kobiet 
aktywnych zawodowo" oraz "DOZ Maraton L6di - R". 
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