
Protok6f z posiedzenia Komisji Konkursowej 

powotanej zgodnie z zarzqdzeniem Nr 3100/V1l1/20 Prezydenta Miasta todzi z dnia 27 stycznia 
2020 r. w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert i powotania Komisji Konkursowej do 
opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadan publicznych 
w zakresie przeciwdziatania uzaleinieniom i patologiom spotecznym oraz wspierania rodziny 
i systemu pieczy zast~pczej. 

Posiedzenie zamkni~te Komisji opiniujqcej oferty, kt6re wptyn~ty w odpowiedzi na ogtoszenie 
konkursowe odbyto si~ 19 lutego 2020 roku w siedzibie Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych 
w Departamencie Polityki Spotecznej Urz~du Miasta todzi. 

Posiedzenie prowadzita Pani Eliza Ziotkowska - Lewandowicz, wyznaczona przez Paniq Iwon~ 
Iwanickq - Przewodniczqcq Komisji do kierowania pracami Komisji Konkursowej. Upowainienie 
wyznaczajqce paniq Eliz~ Ziotkowskq - Lewandowicz do kierowania pracami Komisji 
Konkursowej zostato przedstawione zebranym cztonkom. 

W posiedzeniu, jako cztonkowie Komisji uczestniczyli: 
• Eliza Ziotkowska - Lewandowicz - przedstawiciel Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w todzi 
• Emilia Wejsman - przedstawiciel Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w todzi 
• Anna Kobalczyk - przedstawiciel Biura ds. Rewitalizacji UMt, 
• Monika Dyta - przedstawiciel organizacji pozarzqdowej, 

Kierujqca pracami Komisji przedstawita zebranym zarzqdzenie Nr 3100/V1l1/20 Prezydenta 
Miasta todzi z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert 
i powotania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie 
wsparcia realizacji zadan publicznych w zakresie przeciwdziatania uzaleinieniom i patologiom 
spotecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zast~pczej. Poinformowata takie 
o wysokosci srodk6w przeznaczonych na zadania obj~te konkursem ofert, a obecni cztonkowie 
Komisji Konkursowej ztoiyli podpisy na liscie obecnosci stanowiqcej zatqcznik nr 1 do protokotu. 

Komisja zapoznata si~ z wykazem ztoionych ofert, a nast~pnie obecni na posiedzeniu 
cztonkowie Komisji Konkursowej ztoiyli podpisy pod oswiadczeniem 0 niepozostawaniu 
w jakimkolwiek stosunku prawnym lub faktycznym z oferentami biorqcymi udziat w procedurze 
konkursowej, ktory mogtby budzic uzasadnionq wqtpliwosc co do ich bezstronnosci podczas 
oceniania ofert, stanowiqcym zatqcznik nr 1 do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. 

W odpowiedzi na ogtoszenie konkursowe wptyn~ty: 
1) jedna oferta na zadanie nr 1, 
2) jedna oferta na zadanie nr 2, 

Wszystkie oferty zostaty ztoione zgodnie z ogtoszeniem konkursowym, w terminie sktadania ofert, 
w wersji elektronicznej za posrednictwem generatora wnioskow Witkac, a takie ztoiono papierowe, 
podpisane potwierdzenia ztoienia ofert. 
Nast~pnie Komisja Konkursowa zapoznata si~ z Kartami Analizy Formalnej ofert (wg wzoru 
stanowiqcego zatqcznik nr 4 do Trybu), zgodnie z ktorymi wszystkie oferty spetnity wymogi formalne 
konkursu. 
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Komisja Konkursowa dokonata ostatecznej analizy formalnej ztoionych ofert i jednogtosnie podj~ta 
decyzj~, ie do dalszej procedury konkursowej dopuszczone zostaty oferty: 

L.p. Nr oferty Organizacja Nazwa zadania 
Wnioskowana 
dotacja 

Zadanie nr 1 - Organizowanie i prowadzenie 
91c8- plac6wki wsparcia dziennego w formie 

1 6295- Fundacja Integracja JP II opiekunczo-specjalistycznej dla dzieci i 73992 zt 
53b3 mtodzieiy z rodzin z problemem alkoholowym 

poza obszarem rewitalizacji 
lcdf-

Zadanie nr 2 - Organizowanie wsparcia dla 
2 10bf- Fundacja Gajusz 215 000 zt 

f66e 
rodzinnej pieczy zastE:pczej 

Nast~pnie cztonkowie Komisji Konkursowej otrzymali Karty Oceny Merytorycznej 
ofert i przystqpili do omowienia, analizy oraz oceny merytorycznej ofert, ktore uzyskaty pozytywnq 
ocen~ formalnq. Przy omowieniu i ocenie ofert zastosowano kryteria i skal~ ocen okreslone 
w punkcie VII 1.2 ogtoszenia konkursowego, tj.: 
1) moiliwosc realizacji zadania publicznego przez oferenta - 0-6 pkt, 
2) przedstawiona kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego 

zakresu rzeczowego - 0-8 pkt, 
3) proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob, przy udziale ktorych oferent b~dzie 

realizowac zadanie publiczne - 0-14 pkt, 
4) wysokosc planowanego przez oferenta udziatu srodkow finansowych wtasnych lub srodkow 

pochodzqcych z innych zrodet na realizacj~ zadania publicznego - od 0 do 5 pkt 
5) planowany przez oferenta wktad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy 

i praca spoteczna cztonkow - 0-5 pkt, 
6) ocena realizacji zadan publicznych w przypadku organizacji, ktore w latach poprzednich 

realizowaty zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci oraz sposobu 
rozliczenia srodkow otrzymanych na realizacj~ zadan - od -2 do 2 pkt. 

Po wpisaniu przez Cztonkow ocen ofert w Karty Oceny Merytorycznej i ztoieniu przez nich 
podpisow obliczono sredniq ocen~ koncowq dla ofert ztoionych na zadanie nr 1 i nr 2. 

Zarowno na zadanie nr 1, jak i na zadanie nr 2 ztoiono po jednej ofercie. Maksymalna liczba 
punktow, ktore mogty uzyskac oferty wynosHa 40 pkt. Zadna z ofert nie uzyskata maksymalnej liczby 
punktow. Minimalna liczba punktow, ktore powinny uzyskac oferty wynosHa 22 pkt. Wszystkie 
oferty uzyskaty minimalna liczb~ punktow. W zadaniu nr 1 jedynaoferta ztoiona przez Fundacj~ 
Integracja JP II uzyskata tqcznie 140 punktow i sredniq 35 punktow. W zadaniu nr 2 jedyna oferta 
ztoiona przez Fundacj~ Gajusz uzyskata tqcznie 144 punkty i sredniq 36 punktow 

Po zapoznaniu si~ z wynikami oceny merytorycznej ofert w poszczegolnych zadaniach, majClc na 
uwadze uzyskanq przez poszczegolne oferty liczb~ punktow - Komisja jednogtosnie 
zarekomendowata wybor do realizacji nast~pujqcych ofert: 

1) na zadanie nr 1 ofert~ Fundacji Integracja JP II pn. "Organizowanie i prowadzenie placowki 
wsparcia dziennego w formie opiekunczo-specjalistycznej dla dzieci i mtodzieiy z rodzin 
z problemem alkoholowym poza obszarem rewitalizacji", 

2) na zadanie nr 2 ofert~ Fundacji Gajusz pn. "Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy 
zast~pczej" . 

W wyniku post~powania konkursowego, Komisja konkursowa zarekomendowata udzielenie 
dofinansowania tqcznie 2 ofertom sposrod 2 ofert ztoionych przez 2 oferentow. 
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Podpisy czfonk6w Komisji: 

Eliza Zi6fkowska - Lewandowicz 
ct/-z, 

.................................................... 

Emilia Wejsman 
]1fA"t~ 

········:·::-:t· .. · .. · .. ·· .... ·· ........ ·· .. ········ ...... ~~kL.'+ ................ . 
....... ~~ ......................... . 

Anna Kobalczyk 

Monika Dyfa 

t6dz, 19 lutego 2020 r. 


