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Zgodnie z zarz~dzeniem Nr 2681NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 listopada 2019 r. 
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej do 
·opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia i wsparcia realizacji zadaii 
publicznych w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji zyciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b na realizacjy zadaii publicznych 
w konkursie wplynylo l~cznie 5 ofert zlozonych przez: 
Zgromadzenie Si6str SluZebniczek NMP NP Prowincja L6dzka (1 oferta), 
Fundacjy im. Brata Alberta (1 oferta), 
Stowarzyszenie Mlodziezy i Os6b z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin Przyjaci61 
"Pomost" (1 oferta) 
Klub Integracji Spolecznej LONIA (1 oferta) 
Towarzystwo Przyjaci61 Niepelnosprawnych (1 oferta) 
Na podstawie § 7 ust. 5 "Trybu planowania, oglaszania, przeprowadzania i rozstrzygania 
otwartych konkurs6w ofert na realizacjy ze srodk6w budzetu miasta Lodzi zadaii publicznych 
przez organizacje pozarz~dowe oraz podmioty, 0 kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, oraz kontroli 
realizowanych zadan i rozliczania przyznanych dotacji", stanowi~cego zal~cznik do zarz~dzenia 
Nr 241ONIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 paidziernika 2019 r., p. Iwona Iwanicka, 
Zastypca Dyrektora Wydzialu Zdrowia . i Spraw Spolecznych w Departamencie Polityki 
Spolecznej Urzydu Miasta Lodzi upowaZnila pracownik6w Wydzialu Zdrowia i Spraw 
Spolecznych Anny Wasiak i Alicjy Groblewsk~ do dokonania formalnej analizy ofert, zlozonych 
do otwartego konkursu ofert w formie powierzenia i wsparcia realizacji zadaii publicznych 
w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej 
oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b, zgodnie z zarz~dzeniem Nr 2681IVIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 listopada 2019 r., sporz~dzenia wstypnej oceny ofert pod 
wzglydem formalnym oraz wypelnienia zal~cznika pn. "Kryteria Analizy Formalnej Oferty" 
(zal~cznik nr 1), 
W dniu 23 grudnia 2019 r. w siedzibie Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych 
w Departamencie Polityki Spolecznej Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Zachodniej 47 odbylo siy 
posiedzenie Komisji Konkursowej, powolanej zarz~dzeniem Nr 2681NIII/19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania 
Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursic:: ofert w skladzie: 
Przewodnicz'lcy: - Iwona Iwanicka 

Zastypca Dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych 
w Departamencie Polityki Spolecznej Urzydu Miasta Lodzi; 

Czlonkowie: - Elzbieta laszczak 
Zastypca Dyrektora ds. pomocy srodowiskowej Miejskiego 
Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi; 

- Eliza Zi6lkowska-Lewandowicz 
Kierownik Wydzialu Wspierania Ekonomii Spolecznej w Miejskim 
Osrodku Pomocy Spolecznej w Lodzi; 

- Marlena Mazerant 
Kierownik Wydzialu Pomocy Stacjonamej w Miejskim Osrodku 
Pomocy Spolecznej w Lodzi; 

- Anna Baklinska 
Przedstawiciel Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie 
Rewitalizacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi; 

- Andrzej Wisniewski 
Przedstawiciel Stowarzyszenia Samopomocowego Abakus 

- Monika Dyla 
Przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Os6b 
z Niepelnosprawnosciq Intelektualnq 
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(lista obecnosci - zal~cznik nr 2). 
Spos6b opiniowania ofert oraz kryteria i skale ocen ofert okreslil Regulamin pracy Komisji 
Konkursowej, stanowi~cy zal'lcznik nr 2 do wskazanego wyzej zarz'ldzenia Prezydenta Miasta 
Lodzi. 
Przedmiotem posiedzenia bylo opiniowanie ofert ocenionych wyl'lcznie pozytywnie pod 
wzglydem formalnym, zlozonych do otwartego konkursu ofert. Posiedzenie Komisji 
Konkursowej rozpoczyla p. Iwona Iwanicka - Przewodnicz'lca Komisji Konkursowej , kt6ra 
przedstawila przedmiot konkursu oraz d.okumenty prawa miejscowego, reguluj'lce pracy Komisji. 
Nastypnie czlonkowie Komisji Konkursowej otrzymali zestaw dokument6w zawieraj~cy: 

- oswiadczenie czlonka Komisji Konkursowej 0 niepozostawaniu czlonka Komisji 
Konkursowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym z oferentami bior'lcymi udzial 
w procedurze konkursowej, kt6ry moze budzic uzasadnion'l w'ltpliwosc co do jego 
bezstronnosci podczas oceniania ofert (wz6r oswiadczenia .czlonka Komisji Konkursowej 
stano wi zal'lcznik do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej), 

- kserokopiy zarz'ldzenia Nr 2681NIIV19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28listopada 2019 r. 
- karty oceny merytorycznej ofert. 

Czlonkowie Komisji Konkursowej podpisali oswiadczenia czlonka Komisji Konkursowej 
(zal~cznik nr 3). 
W pierwszej kolejnosci pracownicy upowaZnieni do dokonania formalnej analizy ofert pod 

k~tem spelnienia kryteri6w analizy formalnej oferty, okreslonych w zal~czniku Nr 4 do "Trybu 
planowania, oglaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkurs6w ofert na realizacjy ze 
srodk6w budzetu miasta Lodzi zadan publicznych przez organizacje pozarz~dowe oraz podmioty, 0 

kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 
o wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadan i rozliczania przyznanych dotacji", zgodnie z 
zarz~dzeniem Nr 2410NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 paidziemika 2019 r. , przedstawili 
wyniki przeprowadzonej analizy formalnej. Oferty spelnily wymogi, okreSlone w Kryteriach Analizy 
Formalnej Oferty i podlegaly ocenie merytorycznej. 

Przedstawiona ocena formalna ofert zostala zatwierdzona przez czlonk6w Komisji Konkursowej. 
Tym samym czlonkowie Komisji Konkursowej w kolejnym etapie przeszli do oceny merytorycznej 
wskazanych powyzej ofert. 
Na realizacjy zadania pn. Prowadzenie domu pomocy spolecznej 0 zasi~gu ponadgminnym dla 
os6b przewlckle psychicznie chorych zostala zlozona 1 oferta przez: Zgromadzenie Si6str 
Sluzebniczek NMP NP Prowincja L6dzka. Czlonkowie Komisji dokonali oceny ww. oferty wedlug 
kryteri6w i skali, wskazanych w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisuj~c indywidualnie 
w Karty Oceny Merytorycznej Oferty oceny cZ'lstkowe i punktacjy l~czn~ oferty, byd~c,! sum'l 
wystawionych ocen cZ'lstkowych. Karty Oceny Merytorycznej Oferty zostaly podpisane przez 
czlonk6w Komisji (zal'lcznik nr 6). 
Oferty oceniono w nastypuj'lcy spos6b (ocena koncowa - srednia, obliczona z dokladnosci'l 
do drugiego miejsca po przecinku, z ocen l'lcznych wystawionych przez osoby, kt6re ocenily 
te oferty): 
Oferta Zgromadzenia Si6str Sluzebniczek NMP NP. Prowincja L6dzka otrzymalo 28,83 plct na 40 
pkt. 
Opinia Komisii wraz z uzasadnieniem 
Komisja Konkursowa uznala, ze ww. oferta spelnila kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert. 
Komisja Konkursowa zaproponowala przyzna6 srodki finansowe na realizacjy zadania 3877356 zl. 

Na realizacjy zadania pn. Prowadzenie domu pomocy spolecznej dla doroslych 
niepelnosprawnych intelektualnie m~zczyzn zostala zlozona 1 oferta przez: Fundacjy im. Brata 
Alberta. Czlonkowie Komisji dokonali oceny ww. oferty wedlug kryteri6w i skali, wskazanych 
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisuj'lc indywidualnie w Karty Oceny Merytorycznej 
Oferty oceny cZ'lstkowe i punktacjy l'lczn'l oferty, byd~q sum'l wystawionych ocen cZ'lstkowych. 
Karty Oceny Merytorycznej Oferty zostaly podpisane przez czlonk6w Komisji (zal'lcznik nr 6). 
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Oferty oceniono w nastl(puj,!cy spos6b (ocena koncowa srednia, obliczona z doldadnosci,! 
do drugiego miejsca po przecinku, z ocen l'!cznych wystawionych przez osoby, kt6re ocenily 
te oferty): 
Oferta Fundacji im. Brata Alberta otrzymala 29 pkt na 40 pkt. 
Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem 
Komisja Konkursowa uznala, ze ww. oferta spelnila kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert. 
Komisja Konkursowa zaproponowala przyznac srodki finansowe na realizacjl( zadania 379155 zl. 

Na realizacjy zadania pn. Prowadzenie osrodkow wsparcia dla osob z zaburzeniami 
psychicznymi w formie klubow samopomocy zostaly zlozone 2 oferty przez: Stowarzyszenie 
Mlodziezy i Os6b z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaci61 "Pomost" oraz Klub 
Integracji Spolecznej LONIA. Czlonkowie Komisji dokonali oceny ww. oferty wedlug kryteri6w i 
skali, wskazanych w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisuj,!c indywidualnie w Karty 
Oceny Merytorycznej Oferty oceny cz'!stkowe i punktacjl( l'!czn'! oferty, bl(d,!c,! sum,! wystawionych 
ocen cz'!stkowych. Karty Oceny Merytorycznej Oferty zostaly podpisane przez czlonk6w Komisji 
(zal~cznik nr 6). 
Oferty oceniono w nastypuj,!cy spos6b (ocena koncowa - sredllia, obliczona z doldadnosci,! 
do drugiego miejsca po przecinku, z ocen l'!cznych wystawionych przez osoby, kt6re ocenily 
te oferty): 

1. Oferta Stowarzyszenia Mlodziezy i Os6b z Problerriami Psychicznymi, Ich Rodzin 
i Przyjaci61 "Pomost" otrzymalo 28,5 pkt na 35 pkt. 

2. Oferta Klubu Integracji Spolecznej LONIA otrzymala 28,5 pkt na 35 pkt. 
Zgodnie z ust. 4 pkt 1 cZl(sci III. "Warunki przyznania dotacji" ogloszenia 0 konkursie na realizacjl( 
zadania 3 moze zostac wybrana wil(cej nizjedna oferta. 
Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem 
Komisja Konkursowa uznala, ze ww. oferty spelnily kryteria zawarte w otwartym konkursie. ofert, a 
oferenci daj,! gwarancjl( realizacji zadania. Komisja Konkursowa zaproponowala przyznac oferentom 
srodki finansowe zgodnie z nastl(puj,!cym podzialem: 
- dla Stowarzyszenia Mlodziezy i Os6b z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaci61 
"Pomost" - 134 592 zl 
- dla Klubu Integracji Spolecznej LONIA - 201 888 zl 

Na realizacjl( zadania pn. Prowadzenie mieszkaii chronionych (roznego typu) dla osob z roznymi 
niepelnosprawnosciami zostala zlozona 1 oferta przez: Towarzystwo Przyjaci61 
Niepelnosprawnych. Czlonkowie Komisji dokonali oceny ww. oferty wedlug kryteri6w i skali, 
wskazanych w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisuj,!c indywidualnie w Karty Oceny 
Merytorycznej Oferty oceny cz'!stkowe i punktacjl( l,!czn,! oferty, byd,!c,! sum,! wystawionych ocen 
cz'!stkowych. Karty Oceny Merytorycznej Oferty zostaly podpisane przez czlonk6w Komisji 
(zal~cznik nr 6). 
Oferty oceniono w nastl(puj,!cy spos6b (ocena koncowa - srednia, obliczona z dokladnosci,! 
do drugiego miejsca po przecinku, z ocen l'!cznych wystawionych przez osoby, kt6re ocenily 
te oferty): 
Towarzystwo Przyjaci61 Niepelnosprawnych otrzymalo 34,66 pkt na 40 pkt. 
Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem 
Komisja Konkursowa uznala, ze ww. oferta spelnila kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert. 
Komisja Konkursowa zaproponowala przyznac srodki finansowe na realizacjl( zadania 375000 zl. 

Zestawienie zbiorcze stanowi zal~cznik nr 12. 
Na tym posiedzenie Komisji Konkursowej zostalo zakonczone. 
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Protok61 podpisaIi: 

Przewodnicz<lcy: Iwona Iwanicka-

Czlonkowie: 

Elzbieta laszczak - czlonkini nieobecna 

ElizaZi6Ikowska-Lewandowicz- 4u~ ~~~-~ 

Marlena Mazerant - ~~ ~~e 
Anna Baklinska - ~~~~ 


