
PROTOKOt Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Komisja dziatata na podstawie § 2 ust. 1 zarzq:dzenia Nr 3S00/V1l1/20 Prezydenta Miasta todzi 

z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogto5zenia otwartego konkursu cfert i powolania Komisji 
Konkursowej do opiniowania afert W otwartym konkursie cfert w formie powierzenia 
reaJizacji zadania publicznego w zakresie reintegracji spofecznej poprzez zorganizowanie 
Mobilnego Sniadania Wielkanocnego przez Wydziat Zdrowia i Spraw spotecznych 
w Oepartamencie Polityki Spotecznej Urz~du Miasta todzi. 

Celem posiedzeri by to dokonanie oceny afert, ktore wptyne;:tv W odpowiedzi na otwarty 
konkurs ogloszony zarzqdzeniem Nr 3S00/V1l1/20 Prezydenta Miasta todzi z dnia 16 marca 
2020 r. 
Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyto siE: w dniu 25 marca 2020 r. 
Posiedzenie prowadzHa Pani Iwona Iwanicka, ZastE:pca Dyrektora Wydziafu Zdrowia i Spraw 
Spofecznych w Departamencie Polityki Spofecznej UrzE:du Miasta lodzi - Przewodniczqca 
Komisji. 

W posiedzeniach uczestniczyli, jako czfonkowie Komisji: 
• Katarzyna Wilsik - przedstawiciel Wydziafu Zdrowia i Spraw Spofecznych UMt, 
• Anna Wasiak - przedstawiciel Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych UMl. 
W posiedzeniu usprawiedliwionil nieobecnosc zgfosili dwaj pozostali cztonkowie. 

W trakcie posiedzenia Komisji Pani Iwona Iwanicka - PrzewodniczClca Komisji powitata 
zebranych, potwierdzifa obecnosc 3 os6b ze sktadu Komisji i zgodnie z § 4 ust. 4 regulaminu 
pracy komisji konkursowej - prace Komisji sil waine. 
PrzewodniczClca pOinformowata cztonk6w Komisji, ie na zadanie konkursowe wptynf:ta 
1 oferta: Fundacji Wolne Miejsce. 

NastE:pnie PrzewodniczClca przekazafa kaidemu z cztonk6w Komisji do zapoznania siE: 
nastE:pujClce dokumenty; 
1) ZarzCldzenie Nr 3500/V111/20 Prezydenta Miasta lodzi z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie 

ogtoszenia otwartego konkursu ofert i powofania Komisji Konkursowej do opiniowania 
ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w 
zakresie reintegracji spofecznej poprzez zorganizowanie Mobilnego ~niadanja 
Wielkanocnego 

2) Karta analiza formalnej oferty 
3) Karta oceny merytorycznej oferty 

Po zapoznaniu siE: z danymi oferenta, wszyscy cztonkowie Komisji ztoiyli oswiadczenia 
o niepozostawaniu w jakimkolwiek stosunku prawnym lub faktycznym z oferentami biorClcymi 
udziat w procedurze konkursowej, ktory mogfby budzic uzasadnionCl wCltpliwosc co do ich 
bezstronnosci podczas oceniania ofert. Cztonkowie Komisji podpisa li listE: obecnosci. 

Komisja rozpocze:fa prace: od oceny formalnej oferty. Wobec braku zastrzeien 
i spetnienia wszystkich kryteriow, czfonkowie Komisji Konkursowej otrzymali Karty Oceny 
Merytarycznej aferty. Zgadnie z pkt VII zarz~dzenia Nr 3500/Vil1/20 Prezydenta Miasta tadzi 
z dnia 16 marca 2020 r. dotacja moie byc przyznana tylko w przypadku uzyskania przez oferte: 
nie mniej nii 55% punkt6w moiliwych do uzyskania w konkursie. 

Oferta Fundacji Wolne Miejsce uzyskata 32,33 pkt i Komisja przyznata 20 000,00 zt realizacjE: 
dziatania. 

Na tym zakonczono posiedzenie Komisji w dniu 25 marca 2020 r. 



Zataczniki: 

1) lista obecnosci z posiedzenia Komisji konkursowej w dniu 25 marca 2020 r. 
2) oswiadczenia cztonk6w Komisji, 
3) protok6t z otwarcia kopert Z ofertami, 

Podpisy czlonk6w Komisji: 

Przewodniczqca: 

Czlonkowie: 

Iwona Iwanicka 

Katarzyna Wqsik 

Anna Wasiak 

t6di, 2S marca 2020 roku 

Protok61 SpOl'1qdzila: Anna Wasiak 
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