
Protok6! 
z posiedzenia Komisji Konkursowej 

powolanej zarzqdzeniem Nr 1994/V11i/19 Prezydenta Miasta todzi z dnia 30 sierpnia 2019 r. 
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej do opiniowania 
ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania z zakresu zdrowia 
publicznego pn. "Badania przesiewowe pod kqtem wykrywania zaburzen ze spektrum autyzmu 
u dzieci." 

Posiedzenie Komisji opiniujqcej oferty, ktare wplyn~ly w odpowiedzi na ogloszenie 
konkursowe odbylo si~ 23 wrzesnia 2019 roku w siedzibie Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych 
w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urz~du Miasta todzi. 

Posiedzenie prowadzila pani Marta Korowczyk, p.o. Kierownika w Oddziale ds. Spolecznych 
i Promocji Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej 
i Zieleni Urz~du Miasta todzi - z upowainienia Przewodniczqcej Komisji - p. Iwony Iwanickiej, 
Zast~pcy Dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej 
i Zdrowia UMt, kt6ra byla nieobecna. 
W posiedzeniu uczestniczyli, jako czlonkowie Komisji : 
• Katarzyna Wqsik - przedstawiciel Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych U Mt, 
• Juliusz Kurzawa - przedstawiciel Wydzialu Zdrowia i Spraw $polecznych UMt, 
• Wojciech Ulatowski - przedstawiciel organizacji pozarzqdowej, 
• Andrzej Wisniewski - przedstawiciel organizacji pozarzqdowej. 

Prowadzqca posiedzenie Komisji przedstawila zebranym zarzqdzenie 1994/V1l1/19 
Prezydenta Miasta todzi z dnia 30 sierpnia 2019 r., poinformowala 0 Iqcznej wysokosci srodkaw 
na zadanie obj~te konkursem ofert (30.000,00 zl), a czlonkowie Komisji Konkursowej zloiyli 
podpisy na liscie obecnosci stanowiqcej zalqcznik nr 1 do niniejszego protokolu. 

Komisja zapoznala siE; z wykazem zloionych ofert, a nast~pnie wszyscy czlonkowie Komisj i 
Konkursowej zloiyli podpisy pod oswiadczeniem 0 niepozostawaniu w jakimkolwiek stosunku 
prawnym lub faktycznym z oferentami biorqcymi udzial w procedurze konkursowej, kt6ry maglby 
budzic uzasadnionq wqtpliwosc co do ich bezstronnosci podczas oceniania ofert, stanowiqcym 
zalqcznik nr 1 do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. 

W odpowiedzi na ogloszenie konkursowe wplyn~la 1 oferta zloiona przez Krajowe 
Towarzystwo Autyzmu Oddzial w todzi, 93-460 t6di, ul. Chocianowicka 198. Oferta zostala 
zloi6na przez podmiot uprawniony, zgodnie z ogloszeniem konkursowym, w terminie skladania 
ofert, w wersji papierowej . 

Przed pierwszym posiedzeniem Komisji, z upowainienia Przewodniczqcej Komisji, 
na podstawie § 3.1 Regulaminu pracy Komisji Konkursowej - p. Katarzyna Wqsik oraz p. Juliusz 
Kurzawa dokonali otwarcia zloionej koperty z ofertq oraz analizy formalnej oferty. W wyniku tej 
analizy stwierdzono, ie oferta spelnia wymagania formalne konkursu. Komisja Konkursowa, 
zgodnie z § 5.1 Regulaminu pracy Komisji Konkursowej zatwierdzila wyniki dokonanej 
w ww. sposab analizy formalnej oferty. 

Nast~pnie czlonkowie Komisji Konkursowej otrzymali karty oceny merytorycznej oferty 
i przystqpili do om6wienia, analizy oraz oceny merytorycznej oferty. Przy omawieniu i ocenie 
oferty zastosowano kryteria i skal~ ocen okreslone w punkcie V.6 ogloszenia konkursowego, tj .: 
1) moiliwosc realizacji zadania publicznego przez oferenta - 0-6 pkt, 
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2) proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob, przy udziale ktorych oferent 
b.;dzie realizowac zadanie publiczne - 0-14 pkt, 

3) przedstawiona kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego 
zakresu rzeczowego - 0-8 pkt, 

4) wysokosc planowanego przez oferenta udzialu srodkow finansowych wlasnych lub srodkow 
pochodzqcych z innych irodel na realizacj.; zadania publicznego - 0-5 pkt, 

5) 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 realizacj.; zadan - (-)2-2 pkt. 

Po wpisaniu przez czlonkow Komisji ocen oferty w karty oceny merytorycznej i zlozeniu 
przez nich podpisow obliczono sredniq ocen.; koncowq oferty. Maksymalna liczba punktow, ktore 
mogla uzyskac oferta wynosila 35 pkt . Minimalna liczba punktow, ktore powinna uzyskac oferta 
wynosila 21 punktow. Oferta Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddzial lodzki uzyskala Iqcznie 
146 i sredniq 29,2 pkt, zgodnie z zestawieniem zbiorczym stanowiqcym zalqcznik do protokolu. 

Po zapoznaniu si.; z ocenq punktowq oferty, Komisja jednoglosnie okreslila kwot.; 
dofinansowania oferty. Komisja postanowila, ze oferta powinna uzyskac dofinansowanie 
w wysokosci 100% wnioskowanej kwoty, tj. w wysokoSci 30.000,00 zl. 

Zalgczniki: 
1) lista obecnosci z posiedzenia Komisji konkursowej, 
2) oswiadczenia czlonkow Komisji, 
3) upowaznienia pracownikow do otwarcia kopert z ofertami sporzqdzenia wst.;pnej oceny 

formalnej, 
4) protokol z otwarcia kopert z ofertami, 
5) karty oceny merytorycznej oferty, 
6) zestawienia zbiorcze. 

Podpisy czlonk6w Komisji : 

Podpisy czlonk6w Komisji: 

1. Iwona Iwanicka 

3. Katarzyna Wqsik 
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lodi , 23 wrzesnia 2019 roku 
Protokol sporzqdzil: Juliusz Kurzawa 
Protokol zawiera dwie ponumerowane strony. 

2. Marta Korowczyk 
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