
PROTOKOL Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ z dnia 1 marca 2019 r. 

dzialajqcej na podstawie zarzqdzenia Nr 405/VIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
25 stycznia 2019 L W sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji 
zadail z zakresu profilaktyki i rozwi,!zywania problem6w zwi¥anych z uzywaniem substancji 
psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi,!zywania Problem6w 
Alkoholowych na rok 2019 oraz Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii 
na rok 2019. 

Zgodnie z ww. Zarz,!dzeniem obradom Komisji przewodniczyl pan Marek Kondraciuk 
Dyrektor Wydzialu Sportu UML. 

W posiedzeniu uczestniczyli czlonkowie Komisji: 

• Anna Swierkocka - p.o. Zastypcy Dyrektora Wydzialu Sportu UML, 
• Monika Stefaniak - p.o. Kierownika Oddzialu Kultury Fizycznej, 
• Monika Dyla przedstawicielka organizacji pozarzqdowej Polskiego 

Stowarzyszenia Na Rzecz Os6b z Uposledzeniem Umyslowym - Kolo w Lodzi, 
• Michal Pietrakiewicz - przedstawiciel organizacji pozarz,!dowej - Stowarzyszenia 

Centralnego Nurtu Basketu Amatorskiego, 
• Krystian Wolnicki - g16wny spccjalista w Oddziale Kultury Fizycznej, 
• Dominik Warda - inspektor w Oddziale Kultury Fizycznej, 
• Marcin Durasik - inspektor w Oddziale Kultury Fizycznej, 
• Tomasz Lewandowski - podinspektor w Oddziale Kultury Fizycznej. 

Na podstawie nazw oferent6w wpisanych na kopertach, czlonkowie Komisji zlozyli 
oswiadczenia 0 niepozostawaniu w jakimkolwiek stosunku prawnym ani faktycznym 
z podmiotami przystypuj,!cymi do otwartego konkursu ofert. 

I. Komisja zapoznala siy i przyjyla protok61 oceny formalnej ofert zgloszonych do konkursu 
na realizacjy zadania "Trener osiedlowy", realizacja w terminie maj - pazdziemik 2019 L, 

kt6ry zostal sporz'!dzony przez upowaznionego pracownika Wydzialu Sportu UML. 

Do konkursu ofert na realizacjy zadania pn. "Trener osiedlowy", realizacja w terminie maj -
pazdziernik 2019 L przyst,!pil 1 of ere nt, skladaj,!c sp6jn,!, zgodn,! z wymogami formalnymi 
oferty. 

Nastypnie Komisja ocenila merytorycznie oferty Klubu Sportowego Brygada Baluty Rugby 
Club. 

Oceniano zgodnosc oferty z wymaganiami szczeg610wymi do konkursu, a takze 
z nastypuj,!cymi kryteriami: 

• mozliwosc realizacji zadania publicznego przez oferenta [od 0 do 6] pkt; 
• proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych 

oferent bydzie realizowac zadanie publicznc [od 0 do 14] pkt; 
• przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym 

w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego [od 0 do 8] pkt; 
• wysokosc planowanego przez oferenta udzialu srodk6w finansowych wlasnych 

lub srodk6w pochodz,!cych z innych zr6del na realizacjy zadania publicznego 
[od 0 do 5] pkt; 

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



• oeena realizaeji zadan publicznych w przypadku organizacji, kt6re w latach 
poprzednieh realizowaly zleeone zadania publiezne, w tyrn rzetelnosci i terminowosci 
oraz sposobu rozliczenia srodk6w otrzymanyeh na realizaejy zadan [od -2 do 2] pkt; 

.oeena specyfiki przedsiywzit(eia, atrakcyjnosc programu zawartego w ofercie 
[od 0 do 6] pkt. 

Zgodnie z wyzej wymienionymi skalami pUnktowymi, maksymalnie oferta mogla uzyskac 
46 punkt6w, 55% punktacji uprawniaj~eej do dofinansowania stanowilo 25 punkt6w. 

Po ocenie merytorycznej oferty, kt6ra polegala na jej om6wieniu i wsp6lnym ustaleniu 
punktaeji, Komisja postanowila przyznac w calosei wnioskowan~ dotacjy Klubowi 
Sportowemu Brygada Baluty Rugby Club. 

II. Komisja zapoznala sit( i przyjt(la protok61 oceny formalnej ofert zgloszonych do konkursu 
na realizacjt( zadania "L6dz Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych", kt6ry 
zostal sporz~dzony przez upowaznionego pracownika Wydzialu Sportu UML. 

Do konkursu ofert na realizacjt( zadania "L6dz Sportowa - organizacja imprez sportowo
rekreacyjnyeh", przyst~pilo 41 oferent6w, skladaj~e l~cznie 41 ofert. Pod wzglydem 
formalnyrn 38 ofert zostalo zlozonych prawidlowo. Komisja odrzucila 3 oferty: 

• oferta Miydzyszkolnego Klubu Sportowego "Tr6jka"- L6dz (nr ID oferty 93290) -
oferent nie prowadzi dzialalnosei statutowej w dziedzinie objytej konkursem, 

• oferta Klubu Sportowego "Budowlani"- L6dz (nr ID oferty 93389) - oferent 
nie prowadzi dzialalnosei statutowej w dziedzinie objytej konkursem, 

• oferta L6dzkiego Zwi~zku Koszyk6wki (nr ID oferty 95009) - oferent nie prowadzi 
dzialalnosei statutowej w dziedzinie objytej konkursem. 

Nastt(pnie Komisja oeenila merytorycznie pozostale 38 ofert. Oceniano zgodnosc ofert 
z wymaganiami szezeg610wymi do konkursu, a taue z nastt(puj~eymi kryteriami: 

• mozliwosc realizacji zadania publieznego przez oferenta [od 0 do 6] pkt; 
• proponowana jakosc wykonania zadania i kwalitikaeje os6b, przy udziale kt6ryeh 

oferent bydzie realizowac zadanie publiczne [od 0 do 14] pkt; 
• przedstawiona kalkuJacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym 

w odniesieniu do jego zakresu rzeezowego [od 0 do 8] pkt; 
• wysokosc planowanego przez oferenta udzialu srodk6w finansowych wlasnych 

lub srodk6w poehodz~cych z innych Zr6del na realizacjy zadania publicznego 
[od 0 do 5] pkt; 

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

• oeena realizaeji zadait publieznyeh w przypadku organizaeji, kt6re w Jatach 
poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci 
oraz sposobu rozliezenia srodk6w otrzymanyeh na realizaejy zadan [od -2 do 2] pkt; 

• ocena speeyfiki przedsit(wziycia, atrakeyjnosc programu zawartego w ofercie 
[od 0 do 6] pkt. 

Z uwagi na duz~ liczbt( ofert, Przewodnicz~ey Komisji Konkursowej zaproponowal, 
aby oferty oeeniane byly w eztereeh zespolach (trzy zespoly dwuosobowe oceniaj~ po 10 
ofert, jeden zesp61 trzyosobowy ocenia 8 ofert). Propozycja zostala zaakceptowana przez 
ezlonk6w Komisji. Spos6b pracy kaZdego z zespo16w polegal na omawianiu poszczegolnych 
ofert oraz wsp6lnym ustalaniu punktacji dla kazdej z nich. 
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Zgodnie z wyzej wymienionymi skalami punktowymi, maksymalnie oferta mogla uzyskac 
46 punkt6w. Wysokosc dotacji dla oferent6w zostala uzalezniona przede wszystkim 
od przcdstawionej w ofercie kalkulacji koszt6w oraz od deklarowanych w ofercie dzialan 
profilaktycznych realizowanych w ramach organizacji imprezy lub imprez sportowo
rekreacyjnych, a takze od przebiegu dotychczasowej wsp61pracy z oferentem. Z uwagi 
na liczne przeszacowania kosztorysowe ofert, Komisja wnikliwie analizowala poszczeg61ne 
kosztorysy i uzalezniala kwoty dotacji od przedstawionej kalkulacji. 

Komisja zdecydowala, aby oferenci zlozyli zaktualizowane kosztorysy i harmonogramy 
realizacji zadania, kt6re nie mog<j. naruszac warunk6w szczeg610wych konkursu. 

Ill. Komisja zapoznala siy i przyjyla protok61 oceny formalnej ofert zgloszonych do konkursu 
na realizacjy zadan "Sport to zdrowie - udzial we wsp6lzawodnictwie sportowym 
w kategoriach mlodzik6w i junior6w", kt6ry zostal sporz<j.dzony przez upowaznionego 
pracownika Wydzialu Sportu UML. 

Do konkursu ofert na realizacjy zadania pn. "Sport to zdrowie - udzial we 
wsp61zawodnictwie sportowym w kategoriach mlodzik6w i junior6w", przyst<j.pilo 26 
ofcrent6w, skladaj<j.c l<j.cznie 26 ofert. Pod wzglydem formalnym 24 oferty zostaly zlozone 
prawidlowo. Komisja Konkursowa odrzucila 2 oferty: 

• oferta Stowarzyszenie "Wiycej niz Sport) (nr ID oferty 94418) - oferent otrzymal 
wsparcie z innego zadania publicznego z budzetu UML na 2019 rok; 

• oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Arashi (nr ID oferty 100437) - oferta 
zlozona przez oferenta wplynyla do UML po terminie. 

Nastypnie Komisja ocenila merytorycznie 24 oferty. Oceniano zgodnosc ofert 
z wymaganiami szczeg610wymi do konkursu, a takze z nastypuj<j.cymi kryteriami: 

• mozliwosc realizacji zadania publicznego przez oferenta [od 0 do 6] pkt; 
• proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych 

oferent bydzie realizowac zadanie publiczne [od 0 do 14] pkt; 
• przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym 

w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego [od 0 do 8] pkt; 
• ",,),sokosc planowanego przez oferenta udzialu srodk6w finansowych wlasnych 

lub srodk6w pochodz<j.cych z innych zr6del 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 zadan publicznych w przypadku organizacji, kt6re w latach 
poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci 
oraz sposobu rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacjy zadan [od -2 do 2] pkt; 

• ocena specyfiki przedsiywziycia, atrakcyjnosc programu zawartego w ofercie 
[od 0 do 6] pkt. 

Z uwagi na duz<j. liczby ofert, Przewodnicz<j.cy Komisji Konkursowej zaproponowal, 
aby oferty oceniane byly w czterech zespolach (trzy zespoly dwuosobowe oraz jeden zesp61 
trzyosobowy - wszyscy oceniaj<j. po 6 ofert). Propozycja zostala zaakceptowana przez 
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czlonkow Komisji. Sposob pracy kai:dego z zespolow polegal na omawianiu poszczegolnych 
ofert oraz wspolnym ustalaniu punktacji dla kazdej z nich. 

Zgodnie z wyzej wymienionymi skalami punktowymi, maksymalnie oferta mogla uzyskac 
46 punktow, 55% punktacji uprawniaj,!cej do dofinansowania stanowilo 25 punktow. 
Wysokosc dotacji dla oferentow zostala uzalezniona przede wszystkim od przedstawionej 
w ofercie kalkulacji kosztow oraz od deklarowanych w ofercie dzialan profilaktycznych 
realizowanych w ramach organizacji imprezy lub imprez sportowo-rekreacyjnych, a takZe od 
przebiegu dotychczasowej wspolpracy z oferentem. Z uwagi na liczne przeszacowania 
kosztorysowe ofert, Komisja wnikliwie analizowala poszczegolne kosztorysy i uzalczniala 
kwoty dotacji od przedstawionej kalkulacji. 

Komisja zdecydowala, aby oferenci zlozyli zaktualizowane kosztorysy i harmonogramy 
realizacji zadania, ktore nie mog,! naruszac warunkow szczegolowych konkursu. 

IV. Komisja zapoznala siy i przyjyla protokol oceny formalnej ofert zgloszonych do konkursu 
na realizacjy zadania "Upowszechnianie sportu wsrod dzieci i mlodziezy szkolnej", ktory 
zostal sporz'!dzony przez upowaznionego pracownika Wydzialu Sportu UML 

Do konkursu ofert na realizacjy zadania "Upowszechnianie sportu wsrod dzieci i mlodziezy 
szkolnej" przyst,!pil 1 of ere nt, skladaj,!c 1 oferty, ktora pod wzglydem formalnym zostala 
zlozona prawidlowo. 

Kazdy z czlonkow Komisji ocenil merytorycznie oferty Miejskiego Szkolnego Zwi,!zku 
Sportowego. 

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; 
• proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob, przy udziale ktorych 

oferent bydzie realizowac zadanie publiczne [od 0 do 14] pkt; 
• przedstawiona kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego, w tym 

w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego [od 0 do 8] pkt; 
• wysokosc planowanego przez oferenta udzialu srodkow finansowych wlasnych 

lub srodkow pochodz,!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 [od 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 srodkow otrzymanych na realizacjy zadan [od -2 do 2] pkt; 

• ocena specytiki przedsiywziycia, atrakcyjnosc programu zawartego w ofercie 
[od 0 do 6] pkt. 

Zgodnie z wyzej wymienionymi skalami punktowymi, maksymalnie oferta mogla uzyskac 
46 punktow, 55% punktacji uprawniaj,!cej do dofinansowania stanowilo 25 punktow. 

Po ocenie merytorycznej oferty, ktora polegala na jej omowieniu i wspolnym ustaleniu 
punktacji, Komisja postanowila przyznac dotacjy Miejskiemu Szkolnemu Zwi,!zkowi 
Sportowemu. 
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V. Komisja zapoznala siy i przyjyla protok61 oceny formalnej ofert zgloszonych do konkursu 
na realizacjy zadania "Lubiy sport - og61nodostypne zajycia i imprezy sportowo-rekreacyjne 
dla najmlodszych lodzian", kt6ry zostal sporzqdzony przez upowaznionego pracownika 
Wydzialu Sportu UML. 
Do konkursu ofert na realizacjy zadania "Lubiy sport - og6lnodostypne zajycia i imprezy 
sportowo-rekreacyjne dla najmlodszych lodzian" przystqpilo 31 oferent6w, kt6rzy zlozyli 
lqcznie 31 ofert. Pod wzglydem formalnym wszystkie oferty zostaly zlozone prawidlowo. 
Komisja Konkursowa zakwalifikowala wszystkie oferty do oceny merytorycznej, w trakcie 
kt6rej badano zgodnosc ofert z wymaganiami szczeg610wymi do konkursu, a takze z 
nastypujqcymi kryteriami: 

• mozliwosc realizacji zadania publicznego przez oferenta [od 0 do 6] pkt; 
• proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych 

oferent bydzie realizowac zadanie publiczne[ od 0 do 14] pkt; 
• przedstawiona kalkulacja koszt6w realizaeji zadania publicznego, w tym 

w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego [od 0 do 8] pkt; 
• wysokosc planowanego przez oferenta udzialu srodk6w finansowych wlasnyeh 

lub srodk6w pochodzqeyeh z innyeh ir6del na realizacjy zadania publicznego 
[od 0 do 5] pkt; 

• planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia 
wolontariuszy i praca spoleczna ezlonk6w [od 0 do 5] pkt; 

• oeena realizacji zadan publicznyeh w przypadku organizacji, kt6re w latach 
poprzednieh realizowaly zleeone zadania publiezne, w tym rzetelnosei i terminowosci 
oraz sposobu rozliezenia srodk6w otrzymanych na realizacjy zadan [od -2 do 2] pkt; 

• oeena specyfiki przedsiywziycia, atrakcyjnosc programu zawartego w ofercie 
[od 0 do 6] pkt. 

7 uwagi na duzq liezby ofert, Przewodniezqcy Komisji Konkursowej zaproponowal, 
aby oferty oeeniane byly w trzeeh dwuosobowyeh zespolaeh i jednym zespole trzyosobowym 
(trzy zespoly ocenialy po 8 ofert, jeden - 7 ofert). Propozycja zostala zaakceptowana przez 
ezlonk6w Komisji. Spos6b pracy kazdego z zespo16w polegal na omawianiu poszezeg61nych 
ofert oraz wsp61nym ustalaniu punktacji dla kazdej z nich. 

Zgodnie z wyzej wymienionymi skalami punktowymi, maksymalnie oferta mogla uzyskac 
46 punkt6w, a 55% punktaeji uprawniajqcej do do±inansowania stanowilo 25 punkt6w. 
Wysokosc dotaeji dla oferent6w zostala uzalezniona przede wszystkim od przedstawionej 
w ofercie kalkulacji koszt6w oraz od deklarowanyeh dzialan profilaktycznyeh, realizowanych 
w ramaeh organizacji og61nodostypnych zajyc i imprez sportowo-rekreacyjnyeh a takZe od 
przebiegu dotychezasowej wsp61pracy z poszczeg61nymi podmiotami. Z uwagi na 
ograniczone mozliwosci finansowe jedna z ofert, zlozona przez Klub Sportowy Unia Jiu Jitsu 
Cm 10 oferty 89258) nie zostala rckomendowana do do±inansowania, ze wzglydu na brak 
srodk6w (ofercnt prowadzi dzialalnosc niespelna rok, a pierwszenstwo w przydzielaniu 
dotacji mialy podmioty dzialajqce dluzej niz 1 rok). 

Po zakonczeniu analizy ofert Komisja zdecydowala, aby oferenci zlozyli zaktualizowane 
kosztorysy i harmonogramy realizacji zadania, kt6re mogq narusza6 warunk6w 
szczeg610\vych konkursu. 

Podpisy czlonk6w Komisji: .. ' ' ~ 
__ i .. __ ~~ .. . 

- Marek Kondraciuk, Przewodniczqcy Komisj''-:~.:~ ... -.~- ;'-:~':;:;-~-:''-:'-;~-'''~'-~' .. -........................ . 
/\.\ .. ~(' < - I) , ' .. , 

A S" k k 1 k K . ..,c_J!vJi<.fhlt.VL-'(tt-V-- nna WIer oc a, cz one omIsJI ................ ' ..................................................... . 
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- Monika Stefaniak, czlonek Komisji ........ . !!?;;/e::. .. . 
- Monika Dy!a, czlonek Komisji ...:.::............. . "Y.... -;.J /I Z2/"' ... . 
- MIchal PIetrakIewlcz, czlonek KOmIS]1 .................. Vt!.'.t!'. fT.. ........................ . 
- Krystian Wolnicki, czlonekKomisji .......... 1NM ......................................... . 
_ Dominik Warda, czlonek Komisji ................ ~ ............................................. . 
- Marcin Durasik, cZlo~ek Komisji .. ....... ..... ... ~:~j ~............... . ... . 
- Tomasz LewandowskI, czlonek KOmIS]I ................. ~ ........................... . 

Zal~czniki do protokolu: 

• upowaznienia pracownik6w Wydzialu Sportu do otwarcia i analizy formalnej ofert 
konkursowych na zadania: "Trener osiedlowy", "Lubiy sport - og61nodostypne zajycia 
i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmlodszych lodzian", "L6dz Sportowa - organizacja 
imprez sportowo-rekreacyjnych", "Upowszechnianie sportu wsr6d dzieci i mlodziezy 
szkolnej", "Sport to zdrowie - udzial we wsp61zawodnictwie sportowym w kategoriach 
mlodzik6w i junior6w"; 

• lista obecnosci na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 1 marca 2019 r.; 
• oswiadczenia czlonk6w Komisji (9 szt.); 
• protokoly oceny formalnej ofert zgloszonych do konkursu ofert na realizacjy ww. zadan: 
• karty oceny merytorycznej ofert zlozonych na zadania: "Trener osiedlowy" ( . . 'j ... szt.), 

"Lubiy sport - og61nodostypne zajycia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmlodszych 
lodzian" (69 szt.), "L6dz Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych" 
(84 szt.), "Upowszechnianie sportu wsr6d dzieci i mlodziezy szkolnej" (9 szt.), "Sport to 
zdrowie - udzial we wsp61zawodnictwie sportowym w kategoriach mlodzik6w 
i junior6w" (54 szt.); 

• zestawienia zbiorcze dotycz~ce ww. zadan. 
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