
• Protok6! z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 15 wrzesnia 2020 r . 

dzialaj,!cej na podstawie zarz,!dzenia Nr 3396IVIII/20 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
:!6Iutego 2020 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji 
Konkursowej do opiniowania otert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji 
zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji 
illlprci sportowo-rekreacyjnych. 

i.!!pdnie z ww. zarz,!dzeniem obradom Komisji przewodniczyl pan Marek Kondraciuk 
I >yrcktor Wydzialu Sportu UML. 

W posiedzeniu uczestniczyli czlonkowie Komisji: 

• Anna Swierkocka - p.o. Zastorpcy Dyrektora Wydzialu Sportu UML, 
• Monika Stefaniak - p.o. Kierownika Oddzialu Kultury Fizycznej w Wydziale Sportu 

UML, 
• Wojciech Ulatowski - przedstawiciel organizacji pozarz'!dowej - L6dzkiego 

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. 
• Dominik Warda - inspektor w OddziaJe KuJtury Fizycznej w Wydziale Sportu UML 

W posiedzeniu Komisji Konkursowej nie uczestniczyli: 

• Slawomir Granatowski - p.o. Dyrektora Dcpartamentu Rewitalizacji i Sportu UML, 

• .laroslaw Skura - przedstawieiel organizaeji pozarz,!dowej - Klubu Sympatyk6w 
Pilki Siatkowej. 

Na podstawie nazw oferent6w wpisanyeh na potwierdzeniaeh zlozenia ofert, ezionkowie 
KOlllisji zlozyli oswiadezenia 0 nicpozostawaniu w jakimkolwiek stosunku prawnym 
;lIli I~lktycznym z podmiotami przyst<;puj,!cymi do otwartego konkursu oterI. 

KOl11isja zapoznala siy i przyjyla prolok6l oecny tormalnej ofert zgloszonyeh do konkursu 
1\;1 realizacj" zadania "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych" - realizaeja w terminie 
I. IliecieIi - grudzieIi 2020 r., kt6ry zostal sporz'!dzony przez upowaznionyeh pracownik6w 
Wydzialu Sportu UML 

Do konkursu otert na realizacj<; zadania "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnyeh" -
realizneja w terminie kwieeieIi - grudzieIi 2020 r., przyst,!piio 25 oferent6w, skladaj!!e I,!cznie 
~5 olerl. Pod wzgJydem formalnYIll 1901ert zostalo zlozonych prawidlowo. Komisja 
lldrzll~ila 6 olert: 

• oterta Stowarzyszenia WI6kiennik6w Polskich - oferent nie dostarczyl wersji 
papierowej potwierdzenia zlozenia olerty; 

• oferta Fundacji Viva AtJetiea - oferent nie dostarczyl wersji papierowej potwierdzcnia 
zlozenia oferty; 

• olerta Uczniowskiego Klubu Sporlowcgo WI6kiennik L6di - oferent nie dostarczyl 
wersji papierowej potwierdzenia zlozenia oterty; 

• ot'erla Stowarzyszenia Inicjatyw Spolecznyeh Citius Altius Fortius 
nie doslarezyl wersji papierowej potwierdzenia zlozenia oferty; 

• olerta Uczniowskiego Paralialnego Klubu Sportowego "BULA" 
!lie dostarczyl wersji papierowej potwierdzenia zlozenia oferty; 

oferent 

oferent 

• oferta Fundacji Instytut Bialowieski - oferta jest niezgodna z wymaganiami 
szezeg610wymi dotyez!!cymi realizacji zadania (oferta nie jest zbiezna z eelem zadania 
opisanym w cz.,:sei IX ogloszenia 0 konkursie). 



Sp(lsr6d pozostalych 19 ofert Komisja KonkufS.1Wa wskazala 7 bfert, kt6rc nil' n L"~, 
olrzymac dotinansowania z nastypuj!lcych powod6w: • 

• oferta Uczniowskiego Kluoll Sportowego Anihma (Turniej pHki r~czncj' chk'pltl", 
"Anilana CLIp") - impreza odbyla si" w terminie 5-6 wrzesnia 2020 r.; 

• oferta East European Billiard Council (Mi"dzynarodowy Tllrniej Grand Prix ""I,hl 
w Bilard POL TOUR - XIX Mistrzostv.a Lodzi) - impreza odbyla si~ w termini,' 
10-12 lipca 2020 r.; 

• oferta Polskiego Zwiqzku Sportow Wrotkarskich (Final Deskorolkowych Mistr),ll,;l\\ 
Polski) - imprezaodbyla sit; w terminie 12-13 wrzesnia 2020 r.; 

• oferta KllIbll Uczelnianego AZS Politechniki L6dzkiej (Akademickie MistrmS\\\Ci 
Swiata w pi/ce rycznej kobiet i illyzczyzill'- impreza zostala odwolana; 

• oferta Stowarzyszenia Animacji Kultllry i ~portll "Anima Pro Activ" «(iran" !'ri·. 
Polski w siatk6wce plazowej kobiet'imt;zcz}zn) -impreza zostala odwolana; 

• oferta Miejskiego Klubu Tenisowego' (Mi~dzynarodowy Tllrniej dla mlodzi~/\ 
do lat 14 Tennis Europe Lodz Cup 2020) - impl'eza zostala odwolana; 

• oferta Klubu Sportowego "Gwardia" Lodi (Liga szkolna judo) - impreza lIzysk,d" 
dofinansowanie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i RozwiqzY"<1pi, 
Problem6w Alkoholo~ych (zadanie' pn. j.bdi Sportowa - organiz8cja lilll"" 
sportowo-rekreacyjnych").· , 

W zwiqzkll z powyzszym. Komi~ja Konkursowa odstqpila od punktowania ww. orer!. 

Nast~pnie Komisja ocenila merytorycznie pozostalc 12 ofert. Oceniallo zgodllosc (ll~rl 
z \vymaganiami szczegolowymi do konkursll, a takie z nastt;puj!lcymi kryteriami: 

• moiliwosc realizacji zadania pllblicznego przez oferenta [od 0 do 6] pkt; 
• przedstawiona kalkulacja kosztow rea\iz<tcji. zadania, w tym w odniesielliu do jCgll 

zakresu rzeczowego [od 0 do 8] pkt; 
• propollowana jakosc wykonania zadania·j kwalifikacje osbb, przy lldzialc kl(\ry('11 

oferent bt;dzie realizowac zadanie pllbliczne [od 0 do 14] pkt; 
• wysokosc planowanego przez oferCllta.udziatll srodkow finansowyeh wlusnych 

lub srodk6w pochodz!lcych z innych zrbdet na realizacjt; zadania publiczneg,) 
[od 0 do 5] pkt; 

• planowany przez oferenta wklad rzeezowy, osobowy, w tym swiacicz,cllia 
wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w [od 0 do 5] pkt; 

• oeena realizacji zadaiJ publicznych w przypadkll oferenta, ktory w latach poprzcdni,i! 
realizowaly zlecone zadania publiczne, w tY111 rzctelnosci i terminowosci oraz sposohu 
rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacj~ zadan [od -2 do 2] pkt; 

• ocena specyfiki dyscypliny lub przedsiywzi~cia, atrakcyjnosc programu zuwartcg'. 
w ofercie i jego znaczenie dla 16dzkiego sportll [od 0 do 6) pkt. 

Zgodnie z wyzej wymienionymi skalami punktowymi, maksymalnie oferta mogla uzyskal; 
46 punktow. Wysokosc dotacji dla oferent6w zostala uzaleiniona przede wszystkilll 
od przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztow oraz od prawidlowego opisu zakladallych 
rezultatow realizacji zadania, a takze od przebiegll dotychczasowej wsp61pracy z oli:relllcllL 
Komisja przeanalizowala poszczeg61ne kosztorysy i uzaleiniala kwoty dotacj i 
od przedstawionej kalkulacji, maj!lc na uwadze ogMn!) liczbt; punktow uzyskanych PUC! 
oferenta. Komisja. zdecydowala, aby oferta, kt6ra llzyskala najwi~kszq liczb~ Pllllkt<l\\ 
otrzymala 100% wnioskowanej dotacji. Pozostali oterenci zobowiqzani sq do zlo/.cnia 
zaktualizowanych kosztorys6w i harmonogramow realizacji zadania. 

• 



• I 

I'odpisy czlonkow Komisji: /1/ ~ 
, ~- .. /:( J 

- Marek Kondraciuk, Przewodnicz,!cy Komisji .i/ .......... " .,.,,-:-/ ............................... .. 

- Slawomir Granatowski, czlonek KOl11isji .......................................................... . 

\ S'" k k I kK . .."J~ ~~ 
- j I1na. wlcr oc a, cz one omls.ll ... ~ ............ ", ...... ".: .. """" .. "" .............. .. 

- Monika Stefaniak, czlonek Komisji " .... /.!??4!.~.~""""" .... " .... " .... .. 
- Wojciech Ulatowski, czlonek Komisji .. ,," ~"" .. """"" .. "" ...... " .. """,, .. 

- .Iaroslaw Skura, czlonek Komisji .. " .. """ .......... , .... " ...... " .... "" ...... """ .. ,, ...... 

- Dominik Warda, czlonek KOl11isji """.fljJ.." .... """ .... " .... """ .. "" ...... ",, .. ,, .. 

/al'lczniki do protokolu: 

• upowaznienie pracownik6w Wydzialu Sportu do analizy forl11alnej ofert konkursowych 
zlozonych na zadanie "Organizacja imprcz sportowo-rekreacyjnych" - real izacj a 
w tcrminie kwiecien - grudzie6 2020 r.; 

• lista obecnosci na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 15 wrzesnia 2020 r.; 
• oswiadczenia czlonk6w Komisji Konkursow"j (5 szt.); 
• protok61 oeeny formalnej ofert zgloszonyeh do konkursu ofert na realizacj<; ww. zadania; 
• karty oceny merytoryczn"j of crt zlozonych do konkursu ofert na realizacj<; ww. zadania 

(60 szt.); 

• zestawicnie zbiorcze. 
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