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ZESTA WIENIE ZBIORCZE 

Nazwa konkursu/ogloszony zafzl}dzeniem or: Prowadzenie punkt6w nieodplatnej pomocy prawnej lub nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie 

Lodzi w 2020 T., ZarZ<}dzenie NT 2526NIUlI9 Prezydenta Miasta lodzi 

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie punktow nieodplatnego poradnictw3 obywatelskiego na tcrenic Lodzi w 2020 f. 

Realizator konkursu ofert: Wydzial ZarZ4dzania Kontaktami z Mieszkaflcami 

Wysokosc srodk6w przeznaczonych/przyznanych na dotacje 447 149,64 zl 
w konkursic ofert: 

Liczba ofert zloionych w ramach konkursu of crt: 7 
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Lp. 
NrID 

Nazwa organizacji pozarZ<Jdowej Tytul projektu srednia punkt6w 
Wysokosc wnioskowanejl 

Uwagi 
oferty proponowanej dotacji 

I. 2 Fundacja Mlodzi Ludziom 
Prowadzenie punkt6w nieodplatnego poradnictwa 

34,42 255 514,08 zl / 255 514,08 zl 
obywatelskiego na tcrenie miasta Lodzi w 2020 r. 
Prowadzenie punkt6w nieodplatnego poradnictwa 

2. 1 Fundacja Kamelat obywatelskiego oraz edukacja prawna na tcrenie 34,14 255514,08 zl / 191 635,56 zl 
Lodzi w 2020 roku 

Ore.anizacje pozarz;Jdowe, ktorych oferty zostaly ocenione ozytywnie pod wzgl~dem merytorycznym ale nie zostaly rekomendowane do dofinansowania: 

Lp. 
Nr 

Nazwa organizacji pozarzC}dowej Tytul projektu srednia punkt6w Uwagi 
oferty 

Powierzenie prowadzenia punkt6w, w kt6rych 

I. 6 European Concept Consulting Foundation 
b~dzie swiadczone nieodplatne poradnictwo 33,00 
obywatelskie obejrnujC}ce taUe nieodplatnq 

mediacj~ 

2. 3 Fundacja Togatus Pro Bono 
Prowadzenie punktu nieodplatnego poradnictwa 
obywatelskiego w Miescie Lodzi w 2020 roku 32,7 1 

3. 7 
Subven io Fundacja Interwencji Prowadzenie punktu nieodplatnego poradnictwa 

Kryzvsowei i Pomocy Psycholo£icznej obywatelskie£o 31 ,85 
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Lp. 
Nr 

Nazwa organizacji pozarZ<}dowej Tytul projektu srednia punkt6w Uwagi 
oferty 

I. brak 
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Lp. 
Nr 

Nazwa organizacji pozar;qdowej Tytul projektu Krytcrium formalne, kt6re nie zostato spctnionc oferty 

Of crt a zlozona niczgodnie z wymaganiami szczeg610wymi zawartymi w cz~~ci IX 

Centrum Zr6wnowaZonego Rozwoju. Dkrflg1y st61 
ogloszenia 0 konkursie. 

dla Puszczy Bialowieskiej . 
Dferent nie prowadzi dzialalnosci statutowcj w dziedzinic obj ~tej konkurscm. 

www.FestiwaIPuszczyBialowieskiej .pl Dferent nie zamierza realizowac zadania na rzecz miasta Lodzi lub jego 
I. 4 Fundacja Instytut Bialowicski 

www.FestiwaIBialowieski.pl 
mieszkailc6w. 

www.Festi waIZubra.pl 
Wnioskowana przcz oferenta kwota nie spelnia kryterium wskazanego 
w ogloszeniu konkursowym (wnioskowana kwotajest wy:tsza od wskazanej 
w ogloszeniu). 
N ie zlo2'.ono potwierdzcnia zlozenia oferty. 

Dferta zlotona niezgodnie z wymaganiami szczeg610wymi zawartymi w cz~sc i [X 
ogloszenia 0 konkursie. 

Centrum Zr6wnowai.onego Rozwoju. Dkr'lgly s161 Oferent nie prowadzi dzialalnosci statutowej w dziedzinie objc;:tej konkursem. 
dla Puszczy Bialowieskicj. Oferent nie zamierza realizowac zadania na rzecz miasta Lodzi lub jcgo 

2. 5 Fundacja Instytut Bialowicski www.f'cstiwalPuszczyBialowieskiej .pl mieszkailc6w. 
www.FestiwaIBialowiesk i.pl Wnioskowana przez o[crenla kwota nie spelnia kryterium wskazanego 

www.FcstiwalZubra.p l W ogloszeniu konkursowym (wnioskowana kwotajcst wy:tsza ad wskazanej 
w ogloszcniu). 
Nie zl020no potwierdzcnia zlo:tenia oferty. 
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