
URZ1\D Iv'IIASTA LODZI 
DEPARTAMENT PHACY, E)';~J .. CJ! I ~ol;IU 

W'IDZIAt SPORTU 
90-532 1:.6:);', til. ks. S,::::>rupki 21 

tel. 42 638 4S :.,; r~" 126384878 

(piecz<[tka realizatora konkursu otert) 

Nazwa konkursu/ogloszony zarzl!cdzeniem nr: 

Nazwa zadania konkursowego: 

Realizator konkursu ofert: 

Wysokosc srodk6w przeznaczonych I przyznanych na dotacje 
w konkursie ofert: 

Liczba ofert zloionych w ramach konkursu ofert: 

L6di, dnia 01.03.2019 r. 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

Zarz<ldzenie Nr 286NJIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ogtoszenia 
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 Mi~dzynarodowego Halowego Mityngu LekkoatJetycznego 
wLodzi. 

Organizacja zaj~c sportowych w grach zespotowych dla kobiet aktywnych zawodowo 

Wydzial Sportu UML 

10 000 zt /10000 zl 

3 

Organizacje pozarZlldowe, ktorych oferty zostaly rekomendowane do dofinansowania: 

Wysokosc 

Lp. NrlD Nazwa organizacji pozarzlldowej TJiul projektu srednia punkt6w wnioskowanej I Uwagi oferty proponowanej 
dotacji 

Oferent zobowi£tzany do zlozenia 
1. 2 Klub Sportowy KONTRA Kobiety Na Boiska! 37 10 000 / 8000 zaktualizowanego harmonogramu 

i kosztorysu 

Organizacja zaj~c sportowych w grach 
Oferent zobowi£tzany do zlozenia 

2. 1 Lodzki Klub Pilkarski "Kolejarz" 
zespolowych dla kobiet aktywnych zawodowo 

33 5000/2000 zaktualizowanego harmonogramu 
i kosztorysu 

Organizacje pozarzlldowe, ktorych oferty zostaly ocenione pozytywnie pod wzgl~dem merytorycznym, ale nie zostaly rekomendowane do dofinansowania: 

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarzlldowej Tytul projektu srednia punkt6w Uwagi 

1. 3 Fundacja "Umyst" im. Alfreda Buttsa Aktywne zawodowo i sportowo 26 -



Organizacje pozarZlldowe, ktorych oferty zostaly ocenione negatywnie pod wzgl~dem merytorycznym: 

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarzlldowej Tytul projektu srednia punktow Uwagi 

1. - - - - -

Organizacje pozarz~dowe, ktorych oferty zostaly ocenione negatywnie pod wzgl~dem formalnym: 

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji Pozarzlldowej Tytul projektu Kryterium formalne, ktore nie zostalo spelnione 

1. - - - -
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