
 
             Łódź, 7 .02.2020r. 

  
 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE  
Nazwa konkursu/ogłoszony zarządzeniem nr: Konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej ogłoszony 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 2910/VIII/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. 
Nazwa zadania konkursowego: Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością 
Realizator konkursu ofert: Wydział Sportu Urzędu Miasta Łodzi 
Wysokość środków przeznaczonych/przyznanych na dotacje  
w konkursie ofert: 

90.000 zł / 90.000 zł 

Liczba ofert złożonych w ramach konkursu ofert: 7 
 
 
Organizacje pozarządowe, których oferty zostały rekomendowane do dofinansowania: 

Lp. Nr ID 
oferty Nazwa organizacji pozarządowej Tytuł  projektu   średnia  punktów 

Wysokość 
wnioskowanej/ 

proponowanej dotacji 
Uwagi 

1. 31778 Polska Organizacja Sportowa Organizacja zajęć sportowych z udziałem 
osób z niepełnosprawnością  34 15.480 zł / 8.000 zł  

2. 25808 Łódzki Klub Sportowy Głuchych Zajęcia sportowe dla sportowców 
niepełnosprawnych – ŁKSG ŁÓDŹ  42 61.300 zł / 23.000 zł  

3. 29315 
Łódzkie Towarzystwo 
Rehabilitacyjno-Sportowe 
Niepełnosprawnych 

Otwarty konkurs ofert w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej - Wspieranie szkolenia 
sportowego i organizacja zajęć sportowych 
z udziałem osób z niepełnosprawnością  

35 28.300 zł / 14.000 zł  

4. 31470 Klub Sportowy Niewidomych 
Omega 

Organizacja zajęć sportowych z udziałem 
osób z niepełnosprawnością  39 21.500 zł / 17.000 zł  

5. 35902 Klub Sportowy Elta Łódź Organizacja zajęć sportowych z udziałem 
osób z niepełnosprawnością  34 35.680 zł / 8.000 zł  



6. 36654 Sportowe Stowarzyszenie 
Niepełnosprawnych Start 

Organizacja zajęć sportowych z udziałem 
osób z niepełnosprawnością  40 28.300zł / 20.000 zł  

 
Organizacje pozarządowe, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym, ale nie zostały rekomendowane do dofinansowania: 

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarządowej Tytuł  projektu   średnia  punktów Uwagi 
- - - - - - 

 
Organizacje pozarządowe, których oferty zostały ocenione negatywnie pod względem merytorycznym: 

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarządowej Tytuł  projektu   średnia  punktów Uwagi 
- - - - - - 

 
Organizacje pozarządowe, których oferty zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym: 

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarządowej Tytuł  projektu   Kryterium formalne, które nie zostało spełnione 

1. - Fundacja Instytut Białowieski 
Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla 
Puszczy Białowieskiej". 
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 
www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl 
www.ForestFestival.Eu  

Brak potwierdzenia złożenia oferty w wersji papierowej 
w wymaganym terminie.  
   

 
 


