
PROTOK~L Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

dzialajqcej na podstawie Zarzqdzenia Nr 3157iVIIIi20 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
5 lutego 2020 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji 
zadah z zakresu profilaktyki i rozwiqzywania problemow zwiqzanych z uiywaniem substancji 
psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow 
Alkoholowych na rok 2020 oraz Miejskiego Prograrnu Przeciwdzialania Narkomanii 
na rok 2020. 

Z uwagi na nieobecnoSC Przewodniczqcego Komisji Konkursowej pana Marka Kondraciuka, 
dyrektora Wydzialu Sportu, zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Konkursowej jej pracami 
kierowala pani Anna ~wierkocka, pelniqca obowiqzki Zastqpcy Dyrektora Wydzialu Sportu 
UML. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

a Slawomir Granatowski - p.0. Dyrektora Departarnentu Rewitalizacji i Sportu UML; 
Monika Dyla - przedstawicielka organizacji pozarzqdowej, Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osbb z UpoSledzeniem Umystowpm - Kolo w Lodzi; 
Wojciech Ulatowski - przedstawiciel organizacji pozarzqdowej, Klub Sympatykow 
Pilki Siatkowej; 
Marcin Durasik - inspektor w Oddziale Kultury Fizycznej; 
Tomasz Lewandowski - podinspektor w Oddziale Kultury Fizycznej. 

W obradach Komisji Konkursowej nie uczestniczyli: 

Bartlomiej Mielczarek - inspektor w Oddziale Kultury Fizycznej Wydzialu Sportu; 
Jacek Slodzihski - byly pracownik w Oddziale Kultury Fizycznej Wydzialu Sportu. 

Na podstawie nazw oferentow wpisanych na kopertach czlonkowie Komisji zloiyli 
oiwiadczenia o niepozostawaniu w iakimkolwiek stosunku prawnym ani faktycznym " 

z podmiotami przystepujqcymi do otwartego konkursu ofert. 

Pandemia koronawirusa Covid-19 i wprowadzone w calym kraju obostrzenia 
epidemiologiczne sprawily, ke rozstrzygniqcie konkursu zostalo przesuniqte o kilka miesiqcy. 
W tyrn okresie kilka podmiotow uznalo, ze w aktualnej sytuacji nie bqdzie w stanie 
zrealizowaC zaplanowanych zadah i wycofalo siq z udzialu w konkursie. Informacje na ten 
temat znajdujq siq w dalszej czqSci protokolu. 

I. Komisja zapoznala siq i przyjqla protokol oceny formalnej ofert zgloszonych do konkursu 
na realizacjq zadania: ,,Lodi Sportowa - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych", ktory 
zostal sporzqdzony przez upowaznionego pracownika Wydzialu Sportu UML. 

Do konkursu ofert na realizacjq tego zadania przystqpilo 37 oferentow, skladajqc lqcznie 37 
ofert. Pod wzglqdem formalnym 36 ofert zostalo zlozonych prawidlowo. Jedna oferta nie 
spelnila wymogow formalnych. Oferta Fundacji Kididis (ID oferty: 139206) zostala zloiona 
niezgodnie z wymaganiami szczeg6lowymi, zawartymi w czqici VIII ogloszenia o konkursie. 
Dodatkowo aktualna sytuacja epidemiologiczna sprawiia, i e  z udzialu w konkursie wycofalo 
siq czterech oferentow: Uczniowski Klub Sportowy SP 7 (ID oferty: 125552), Harasuto 
Karate Klub (ID oferty: 125918), Klub Sympatykow Pilki Siatkowej (ID oferty: 130264) oraz 
Akademia Sport i Zdrowie (ID oferty: 134742). 



Merytorycmie komisja ocenila wiqc 32 oferty. Oceniano zgodnoSC ofert 
z wymaganiami szczegblowymi do konkursu, a takie z nastqpujqcymi kryteriami: 

moiliwoSC realizacji zadania publicznego przez oferenta [od 0 do 61 pkt; 
proponowana jakoid wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale ktbrych 

oferent bqdzie realizowad zadanie publiczne [od 0 do 141 pkt; 
przedstawiona kalkulacja kosztbw realizacji zadania publicznego, w tym 
w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego [od 0 do 81 pkt; 
wysokoSC planowanego przez oferenta udzialu Srodkbw finansowych wlasnych 
lub Srodk6w pochodzi+cych z innych irbdel na realizacjq zadania publicznego 
[od 0 do 51 pkt; 
planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym Swiadczenia 
wolontariuszy i praca spoleczna czlonkbw [od 0 do 51 pkt; 
ocena realizacji zadah publicznych w przypadku organizacji, ktbre w latach 
poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnoSci i terminowoSci 
oraz sposobu rozliczenia Srodkbw otrzymanych na realizacjq zadah [od -2 do 21 pkt; 
ocena specyfiki przedsiqwziqcia, atrakcyjnoSC program zawartego w ofercie 
[od 0 do 61 pkt. 

7. uwagi na duiq liczbq ofert, Przewodnicz4ca Komisji Konkursowej zaproponowaia, aby 
ocen dokonaC w trzech dwuosobowych zespolach. Pierwsze dwa zespoly oceniaiy po 11 ofert, 
zaS trzeci zespbl - 10. Propozycja zostala zaakceptowana pnez wszystkich czlonkbw 
Komisji. Sposbb pracy k&dego z zespolbw polegal na omawianiu poszczegolnych ofert 
oraz wsp6lnym ustalaniu punktacji dla kaidej z nich. 

Zgodnie z wyiej wymienionymi skalami punktowymi, maksymalnie oferta mogla uzyskaC 
46 punktbw, 55% punktacji uprawniajqcej do dofinansowania stanowilo 25 punktow. 
WysokoSC dotacji dla oferentbw zostala uzalekniona przede wszystkim od przedstawionej 
w ofercie kalkulacji kosztbw oraz od deklarowanych w ofercie dzialah profilaktycznych 
realizowanych w ramach organizacji imprezy lub imprez sportowo-rekreacyjnych, a takie od 
przebiegu dotychczasowej wsp6lpracy z oferentem. Z uwagi na liczne przeszacowania 
kosztorysowe ofert, Komisja wnikliwie analizowala poszczegblne kosztorysy i uzaleiniala 
kwoty dotacji od przedstawionej kalkulacji. 

Komisja zdecydowala, aby oferenci zloiyli zaktualizowane kosztorysy i harmonogramy 
realizacji zadania, ktbre nie mogq naruszak warunkbw szczegblowych konkursu. 

11. Komisja zapoznala siq i przyjqla protokbl oceny formalnej ofert zgloszonych do konkursu 
na realizacjq zadania ,,Lubiq Sport - ogblnodostqpne zajqcia i imprezy sportowo - 
rekreacyjne dla najmlodszych lodzian", ktbry zostal sporzqdzony przez upowahionego 
pracownika Wydzialu Sportu UML. 

Do konkursu ofert na realizacjq tego zadania przystqpilo 35 oferentbw, skladaj4c lqcznie 35 
ofert. Pod wzglqdem forrnalnym 32 oferty zostaly zloione prawidlowo. Trzy nie speknily 
wymogbw formalnych. Oferta Fundacji Eli Nowak (ID: 137342) zostala podpisana przez 
osobq nie wpisanq do KRS (osoby widniejqce w KRS nie byly uprawnione do podpisania 
oferty zgodnie ze statutem), Stowanyszenie Cyklomaniak (ID: 137958) zlo2ylo oferte na 
realizacjq innego zadania, a oferta Stowarzyszenia Kr6tka Pilka (ID: 139323) zawierala w 
kosztorysie blqd uniemoiliwiajqcy stwierdzenie, czy wnioskowana kwota dofinansowania 
spelnia kryterium wskazane w ogloszeniu konkursowym. 



Dodatkowo aktualna sytuacja epidemiologiczna sprawila, ze z udzialu w konkursie wycofalo 
siq trzech oferentow: Oratorium im. 4w. Dominika Savio (ID: 120711), Stowarzyszenie 
Pomocy Mlodziezy Niedostosowanej Spolecznie Dla PrzyszloSci (ID: 132604) i KS OiZ PL 
Sparta (ID: 137980). 

Merytorycznie komisja ocenita wiqc 29 ofert. Oceniano zgodnoSC ofert 
z wymaganiami szczeg6lowymi do konkursu, a takie z nastqpujqcymi kryteriami: 

a mokliwoSC realizacji zadania publicznego przez oferenta [od 0 do 61 pkt; 
a proponowana jakoSC wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale ktorych 

oferent bqdzie realizowaC zadanie publiczne [od 0 do 141 pkt; 
aprzedstawiona kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego, w tym 

w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego [od 0 do 81 pkt; 
l wysokoSC planowanego przez oferenta udzialu Srodkbw finansowych wlasnych 

lub Srodkow pochodzqcych z innych zrodel na realizacjq zadania publicznego 
[od 0 do 51 pkt; 
planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym Swiadczenia 
wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w [od 0 do 51 pkt; 

l ocena realizacji zadah publicznych w przypadku organizacji, kt6re w latach 
poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnoSci i terminowoSci 
oraz sposobu rozliczenia Srodkow otrzymanych na realizacjq zadah [od -2 do 21 pkt; 

a ocena specyfiki przedsiqwziqcia, atrakcyjnoSC programu zawartego w ofercie 
[od 0 do 61 pkt. 

Z uwagi na duzq liczbq ofert, Przewodniczqca Komisji Konkursowej zaproponowala, aby 
ocen dokonaC w trzech dwuosobowych zespolach. Pierwsze dwa zespoly ocenialy po 10 ofert, 
zaS trzeci zesp61- 9. Propozycja zostala zaakceptowana przez wszystkich czlonkow Komisji. 
Spos6b pracy ka2dego z zespolow polegal na omawianiu poszczegolnych ofert 
oraz wspolnym ustalaniu punktacji dla kudej  z nich. 

Zgodnie z wytej wymienionymi skalami punktowymi, maksymalnie oferta mogla uzyskaC 
46 punktow, 55% punktacji uprawniajqcej do dofinansowania stanowilo 25 punktow. 
WysokoSC dotacji dla oferent6w zostala uzalezniona przede wszystkim od przedstawionej 
wofercie kalkulacji kosztbw oraz od deklarowanych w ofercie dzialah profilaktycznych 
realizowanych w ramach organizacji imprezy lub imprez sportowo-rekreacyjnych, a takte od 
przebiegu dotychczasowej wspolpracy z oferentem. Z uwagi na liczne przeszacowania 
kosztorysowe ofert, Komisja wnikliwie analizowala poszczeg6lne kosztorysy i uzale2niaIa 
kwoty dotacji od przedstawionej kalkulacji. 

Komisja zdecydowala, aby oferenci zlozyli zaktualizowane kosztorysy i hmonogramy 
realizacji zadania, kt6re nie mogq narusza6 warunkow szczeg6lowych konkursu. 



Podpisy czlonk6w Komisji: 

- Anna Swierkocka, czlonek Komisji 

- Stawomir Granatowski, czlonek Komisji ...................... 

- Monika Dyla, czlonek Komisji ............ 

- Wojciech Ulatowski, czlonek Komisji ...................... 

- Marcin Durasik, czlonek Komisji 

- Tomasz Lewandowski, czlonek Komisji 

Zalqczniki do protokolu: 

a upowatnienie pracownikbw Wydzialu Sportu do otwarcia i analizy formalnej ofea 
konkursouych na zadania: , , tbdi  Sportowa - organizacja imprez sportowo - 
rekreacyjnych" oraz ,,Lubie Sport - ogblnodostepne zajecia i imprezy sportowo - 
rekreacyjne dla najmlodszych iodzian"; 

a lista obecnohci na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 12 sierpnia 2020 r.; 
ohwiadczenia czlonkbw Komisji Konkursowej (6 szt.); 
protokoly oceny formalnej ofert zgloszonych do konkursu ofert na realizacje ww. zadania; 

a karty oceny merytorycznej ofert zlokonych na zadania: t b d i  Sportowa - organizacja 
imprez sportowo - rekreacyjnych" (64 szt.) i ,,Lubie Sport - ogblnodost~pne zajecia i 
imprezy sportowo - rekreacyjne dla najmlodszych lodzian" (58 szt.) 

a zestawienie zbiorcze dotyciqce zadah: 5 6 d i  Sportowa - organizacja imprez sportowo - 
rekreacyjnych" oraz ,,Lubie Sport - og6lnodostepne zajecia i imprezy sportowo - 
rekreacyjne dla najmlodszych lodzian". 


