
Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania Nr 7 „Unihokej bawi, uczy  

i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – hala Wifama  

ul. Niciarniana 1/3”, w terminie marzec-listopad 2021 r. 

 

Planowana kwota na realizację zadania – do 44.800 zł 

 

1.  Charakterystyka zadania: 

1) cel zadania to organizacja nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć unihokeja  

dla mieszkańców osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze; 

2) obligatoryjny rezultat zadania to zorganizowanie planowanej liczby zajęć; 

3) rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji 

potwierdzające organizację zajęć unihokeja dla mieszkańców osiedla Stoki-Sikawa 

-Podgórze; 

4) zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie 

rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję 

proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków. 

2. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji.  

3. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem,  

o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego  

i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania. 

4. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu otwartych, nieodpłatnych, 

odbywających się dwa razy w tygodniu 90-minutowych zajęć unihokeja dla dzieci  

i młodzieży z osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze. 

5. W związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

oferent, realizując zadanie, jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich przepisów sanitarno 

-epidemiologicznych wprowadzanych przez administrację rządową i samorządową, w tym  

w szczególności rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.   

6. Uczestnicy powinni otrzymać koszulki z hasłem „Unihokej bawi, uczy i wychowuje” 

(do 100 sztuk na cały czas trwania zadania) oraz możliwość bezpłatnego wypożyczenia 

sprzętu (20 sztuk). 

7. Zajęcia powinny być prowadzone przez instruktora unihokeja. 

8. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede 

wszystkim niezbędne koszty organizacji zajęć, w tym w szczególności:  

1) koszty związane z zakupami sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji 

zadania; 

2) koszty związane z wynagrodzeniami i obsługą zadania; 

3) koszty wynajmu obiektów do zajęć; 

4) koszty ubezpieczenia. 

9. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych  

w wysokości powyżej 3.500 zł.   

10. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu 

zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia. 

11. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo 

uczestników zajęć ponosi organizator, dysponujący stosownym ubezpieczeniem.  

12. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, Urzędu 

Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.   

13. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne 

bądź zajęcia wierzytelności.   



14. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy  

lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej  

do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec 

Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie 

wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności. 


