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ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

Nazwa konkursu/ogłoszony zarządzeniem nr: Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie: 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszony 

Zarządzeniem Nr 9107/V1I1/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 grudnia 2021 r. 

Nazwa zadania konkursowego: j. w. 

Realizator konkursu ofert: Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi 

Wysokość środków przeznaczonych/przyznanych na dotacje 

w konkursie ofert: 

2 078 000,00 zł 

Liczba ofert złożonych w ramach konkursu ofert: 111 

Organizacje pozarządowe, których oferty zostały rekomendowane do dofinansowania: 

Nazwa organizacji Średnia 
Lp. 

pozarządowej 
Tytuł projektu 

punktów 

1. Stowarzyszenie Orkiestry "Polish Camerata Swojemu Miastu -
43,33 

Kameralnej Polish Camerata L. van Beethoven, spóźniony jubileusz" 

Świetlice Artystyczne. Program 

2. Fundacja Działania 
edukacyjno-artystyczny dla dzieci 

43,33 
i młodzieży dotkniętej wykluczeniem 
społecznym w Łodzi. 

-

Wysokość 

wnioskowanej/ 

proponowanej dotacji 

189 000,00 zł 
/95 000,00 zł 

120 000,00 zł 
/120000,00 zł 

Uwagi 

Oferent zobowiązany do złożenia 

aktualizacji oferty. 

Brak uwag. 

-
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3. Fundacja Wytwórnia 15. Letnia Akademia Jazzu 42/33 
240 000/00 zł Oferent zobowiązany do złożenia 

I 195 000,00 zł aktualizacji oferty. 

4. 
Stowarzyszenie Teatralne Międzynarodowy Festiwal Teatralny 

42/33 
240000/00 zł Oferent zobowiązany do złożenia 

CHOREA Retroperspektywy 2022 1195000,00 zł aktualizacji oferty. 

5. Fundacja FKA 
13. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej 

41/33 
240000/00 zł Oferent zobowiązany do złożenia 

Kamera Akcja 1190000,00 zł aktualizacji oferty. 

6. Fundacja "Równe Szanse" XVII Festiwal DPS 40/67 
13 500/00 zł Oferent zobowiązany do złożenia 

I 10 000,00 zł aktualizacji oferty. 

7. 
Łódzkie Stowarzyszenie Koniec czyli zmiana. Rozmowy 

40/67 
114450/00 zł Oferent zobowiązany do złożenia 

Inicjatyw Miejskich Topografie o transformacji w Łodzi po 1989 r. I 70 000,00 zł aktualizacji oferty. 

Realizacja 10 bezpłatnych pokazów Oferent zobowiązany do złożenia 
spektaklu "Różowy trójkąt" 

126060/00 zł aktualizacji oferty. , 
8. Fundacja Kamila Maćkowiaka na podstawie książki "Mężczyźni 40/33 I 95 000,00 zł 

z różowym trójkątem" Heinza Hegera 
dla mieszkańców Łodzi 

Stowarzyszenie Śpiewacze im. 
Czwartkowe Wieczory Muzyczne 

12820/00 zł 
Oferent zobowiązany do złożenia 

9. 
Stanisława Moniuszki w Łodzi 

u Moniuszkowców - Obszar I: 39/67 
19300,00 zł aktualizacji oferty. 

Wydarzenia artystyczne 
ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE 

Międzynarodowy Festiwal Gier 64180/00 zł 
Oferent zobowiązany do złożenia 

10. INICJATYW MIEJSKICH 
Miejskich RABAN 2022 

39/00 
147 000,00 zł aktualizacji oferty. 

"TOPOGRAFIE" 

1l. 
Stowarzyszenie Literackie XXX Ogólnopolski Konkurs Poetycki 

39/00 
13 079/00 zł Oferent zobowiązany do złożenia 

im. K.K. Baczyńskiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego 19500,00 zł aktualizacji oferty. 

12. 
Fundacja Inicjatyw 

PL Musie Video Awards 39/00 
93950/00 zł Oferent zobowiązany do złożenia 

Kulturalnych "Plaster" I 48 000,00 zł aktualizacji oferty. 

13. 
STOWARZYSZENIE CENTRUM Jedna uliea - wiele historii. Spacery 

38/67 
14470/00 zł Oferent zobowiązany do złożenia 

BADAŃ ŻYDOWSKICH historyczne ulicami getta łódzkiego. 110200,00 zł aktualizacji oferty. 

Stowarzyszenie Młodzieży Oferent zobowiązany do złożenia 

14. i Osób z Problemami Luzaki Senioraki - promocja kultury 
38/67 

42510/00 zł aktualizacji oferty. 
Psychicznymi/ Ich Rodzin hip-hop 60+ _I- I 30 000,00 zł 

-~ 

,i Przyjaciół "Pomost" 
-_.~._~ --- ---- -~ -



( f 
,--

12 Międzynarodowy Festiwal Oferent zobowiązany do złożenia Fundacja Promocji 
237 000,00 zł 

15. i Wspierania Twórczości Twórczości Młodych FOLKOWE 38,67 
/ 120 000,00 zł aktualizacji oferty. 

CONVIVO INSPIRACJE 

16. Fundacja Łódzki Szlak Kobiet Łodzian ki. Czasoprzestrzeń 38,67 
112400,00 zł Oferent zobowiązany do złożenia 

/58000,00 zł aktualizacji oferty. 

17. Fundacja LodzArte 
Tydzień odpowiedzialności kulturalnej 

38,33 
120 000,00 zł Oferent zobowiązany do złożenia 

biznesu / 85 000,00 zł aktualizacji oferty. 

Stowarzyszenie Nowa Kultura 
Plenerowa Galeria Rzeźby - wystawa 

113 412,00 zł 
Oferent zobowiązany do złożenia 

18. historyczna I IV działania 38,00 aktualizacji oferty. i Edukacja /80500,00 zł 
performatywne 

Stowarzyszenie Rada 
FASHION DEBIUT 2022. PORY 9725,00 zł 

Oferent zobowiązany do złożenia 
19. Rodziców Przy Centrum Zajęć 

ROKU.INSPIRACJE WIOSNA. 
37,67 

/7000,00 zł aktualizacji oferty. 
I Pozaszkolnych Nr 1 w Łodzi 
I ) Kolektyw Szwalnia/ Kontynuacja Oferent zobowiązany do złożenia i 

(zadanie realizowane w ramach 
85315,00 zł aktualizacji oferty. 

20. Stowarzyszenie Targowa 62 Obszaru II: Działania z zakresu edukacji 37,67 
/ 61 500,00 zł 

kulturalnej i animacji społeczno-
kulturalnej) 

21. Stowarzyszenie Kamienica 56 Art. Puzzle - letnia lokomotywa kultury 37,67 
39250,00 zł Oferent zobowiązany do złożenia 

/ 27 500,00 zł aktualizacji oferty. 

Oferent zobowiązany do złożenia 

aktualizacji oferty. Koszty produkcji 

Międzynarodowy Kongres publikacji i wydawnictw nie mogą 

22. Muzyka do Potęgi Instrumentów Dętych "NOWE 37,33 
113 570,00 zł 

stanowić zdecydowanej części 
/ 57 000,00 zł 

PRYZMATY" wydatków związanych z realizacją 

zadania sfinansowanych 

z przyznanej dotacji. 

23. Stowarzyszenie Jazzowe XXX Wielka Gala Jazzowa "Grand Prix 
37,33 

123 000,00 zł Oferent zobowiązany do złożenia 

"Melomani" Jazz Melomani 2021" / 65 000,00 zł aktualizacji oferty. 

Stowarzyszenie na rzecz 
Dotknij Łodzi! - spacery sensoryczne 25275,00 zł 

Oferent zobowiązany do złożenia 
24. Promocji Kultury i Rzemiosł 

i warsztaty edukacyjne 
37,33 

/ 17700,00 zł aktualizacji oferty. 
Dawnych" Wici" 

-~ - - ---- -
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Zadanie lp. 2. Obszar II: Działania z Oferent zobowiązany do złożenia 
zakresu edukacji kulturalnej i animacji 

40500,00 zł aktualizacji oferty. 
25. Towarzystwo Przyjaciół Łodzi społeczno-kulturalnej. Tytuł zadania 37,33 

/ 28 500,00 zł 
publicznego: XXVII Przegląd Piosenki 
o Łodzi "Łódzkie Skrzydła 2022" 

26. FUNDACJA MOZART I TY Geyer Music Factory 2022 37,00 
188533,00 zł Oferent zobowiązany do złożenia 

/ 96 000,00 zł aktualizacji oferty. 

27. Fundacja KAMERA With No One Else's Eye 37,00 
38905,72 zł Oferent zobowiązany do złożenia 

/ 27 500,00 zł aktualizacji oferty. 

28. Fundacja Nowszego Teatru 
Produkcja spektaklu tanecznego 

36,67 
49800,00 zł Oferent zobowiązany do złożenia 

"Frank" / 35 000,00 zł aktualizacji oferty. 

29. 
Fundacja "Fantastyczne 

Kapitularz 2022 36,67 
58500,00 zł Oferent zobowiązany do złożenia 

Inicjatywy" / 41 000,00 zł aktualizacji oferty. ! 

30. Fundacja "Obszar Wspólny" X edycja festiwalu Musica Privata 36,67 
31500,00 zł Oferent zobowiązany do złożenia ! 

/ 20 200,00 zł aktualizacji oferty. 

31. 
Stowarzyszenie "Rodzina #OKM1940 kultura eksplikacji Zbrodni 

36,67 
50074,80 zł Oferent zobowiązany do złożenia 

Policyjna 1939 r." w Łodzi Katyńskiej - obszar V / 25 100,00 zł aktualizacji oferty. 

Łódzkie Towarzystwo 
Obszar III: Wspieranie twórczości 

43800,00 zł 
Oferent zobowiązany do złożenia 

I 32. amatorskiej - "EKOlogicznie - Świat 36,67 aktualizacji oferty. Fotograficzne / 28 000,00 zł 
w którym żyjemy" - cykl wystaw 

33. 
FUNDACJA PRZĘDZALNIA ARTbulans 2 - Artystyczna Strefa 

36,67 
37700,00 zł Oferent zobowiązany do złożenia 

SZTUKI Intensywnej Terapii / 23 500,00 zł aktualizacji oferty. 

34. Fundacja Art Industry Fortepiany Wolności 36,67 
99000,00 zł Oferent zobowiązany do złożenia 

/ 50 000,00 zł aktualizacji oferty. 

3141279,52 zł /2078000,00 zł 
--- --- - -- ---
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Organizacje pozarządowe, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym, ale nie zostały rekomendowane 

do dofinansowania: 

Lp. 
Nazwa organizacji 

Tytuł projektu 
Średnia 

pozarządowej punktów 
Uwagi 

35. 
Fundacja Wspierania Festiwal "Międzynarodowe Dni Tanga w Łodzi 

36,33 Brak środków finansowych 
Kultury FABRYKA TANGA 2022" 

Łódzki detal i łódzkie rzeźby - utworzenie 
36. Fundacja 2035 i rozwój bazy wiedzy o lokalnym dziedzictwie - 36,00 Brak środków finansowych 

Obszar IV 

37. Fundacja Działania 
Dojrzali w kulturze. Międzypokoleniowy dialog 

36,00 Brak środków finansowych 
artystyczno-społeczny. 

38. Fundacja Gra/nice 
"Bezimienny/Nieznany - jestem taki jak Ty". 

36,00 Brak środków finansowych 
Projekt edukacyjno-artystyczno-społeczny. 
Artegracja - integracje przez interpretacje. 

I I 

39. Fundacja Autism Team Warsztaty wspierające artystyczną twórczość 35,67 Brak środków finansowych 

młodzieży w spektrum autyzmu. 

40. Fundacja Liberte! Festiwal: LATO 35,00 Brak środków finansowych 

41. Fundacja KOLOROWO Łódzki Dzień Rzemiosła, tutoriale i warsztaty 35,00 Brak środków finansowych 

Rozbudowa mobilnego przewodnika "Śladami 
42. Free Mind Foundation historii Łodzi i jej mieszkańców" - dodanie 34,67 Brak środków finansowych 

nowych tras i obiektów. 

Stowarzyszenie Teatralne 
Laboratorium Kreatywnego Działania - edycja IV 

43. Cykl warsztatów dla nauczycieli, młodzieży 34,67 Brak środków finansowych 
CHOREA 

oraz seniorów. 
44. Fundacja Impuls dla Kultury Impuls dla Piotrkowskiej 34,67 Brak środków finansowych 

45. Stowarzyszenie "Obszary Kocham, więc jestem - rozwijanie aktywnej 
34,67 Brak środków finansowych 

Kultury" świadomości historycznej poprzez sztukę 

46. Stowarzyszenie Radio 
Kapitał 

Zespolenie - cykl wydarzeń dźwiękowych 34,67 Brak środków finansowych 

47. FUNDACJA REN DER 
Festiwal Marginesów Kultury "CONCRETE 

34,33 Brak środków finansowych 
DISTORTlON" 

48. 
Fundacja "Kultury 

VII Rubinstein Piano Festival 2022 34,00 Brak środków finansowych 
i Biznesu" 

I 

I 
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49. 
Stowarzyszenie Pisarzy 

Ogólnopolska Nagroda im. Zdzisława Jaskuły 34,00 Brak środków finansowych 
Polskich 

50. 
Fundacja Cykl wystaw w Pracowni Portretu na Księży 

34,00 Brak środków finansowych 
"PRACOWNIA PORTRETU" Młynie na rok 2022 

SI. Fundacja More Creative Kultura 4.0. Festiwal Przemysłów Kreatywnych 33,67 Brak środków finansowych 

52. Fundacja OPG OFF 2 (Off do kwadratu, Off do potęgi) 33,00 Brak środków finansowych 

53. Fundacja Artland TERPSYCHORA 33,00 Brak środków finansowych 

Fundacja "BORYNA". 
Romantikismo kaj Muziko. Romantyzm 

54. Centrum Terapii 33,00 Brak środków finansowych 

Dźwiękiem i Muzyką 
i Muzyka. Koncert i forum. Łódź 2022 

55. 
Spółdzielnia Socjalna 

Festiwal Filmów Antydepresyjnych RELANIUM 32,67 Brak środków finansowych 
Odblask 
Stowarzyszenie Śpiewacze "A w sobotę po fajrancie ... "- Noc Muzeów 

56. im. Stanisława Moniuszki w Stowarzyszeniu Śpiewaczym im. Stanisława 32,67 Brak środków finansowych 

w Łodzi Moniuszki w Łodzi 

57. 
Fundacja Teatru Scena Teatr Kobiet, "Maria Stuart" na podstawie 

32,67 Brak środków finansowych 
Poczekalnia dramatu Friedricha Schillera - Premiera 

58. Fundacja Gra/nice 
Zgubiona dusza - medytacyjny spektakl 

32,67 Brak środków finansowych 
w przestrzeni miejskiej 

59. 
Stowarzyszenie Promocji 

Łódź Jazzem Malowana 32,33 Brak środków finansowych 
Muzyki Muzofaktura 

60. 
Fundacja Rozwoju Kino plenerowe w Parku im. Adama 

32,33 Brak środków finansowych 
Kinematografii Mickiewicza 

Zastęp Siedmiorga/Mikrokosmos Egona Fietke. 
6l. Fundacja Urban Forms Wystawa z elementami performansu 32,33 Brak środków finansowych 

z festiwalem filmów katastroficznych w tle 

62. Fundacja Wyspa Kreacjuszy Sztuka Opowiadania wchodzi do Łodzi 32,33 Brak środków finansowych 

63. 
FUNDACJA PRZĘDZALNIA 

STACJA KSIĘŻY MŁYN - STREFA KULTURY 32,00 Brak środków finansowych 
SZTUKI 

"Nie tylko łzy" - widowisko muzyczne na Stacji 
64. Fundacja Kultury AD ASTRA Radegast 32,00 Brak środków finansowych 

----_ .. - ---- --- --- -- - - - - -
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65. 
FUNDACJA "SZLIFIERNIA 

"Jutro będzie za późno" Brak środków finansowych 
TALENTÓW" 

31,33 

Fundacja im. Stanisława 
Konkurs wiedzy o Łodzi "Moja Fotogeniczna 

66. 
Liszewskiego 

Łódź" - II edycja: "Woda w krajobrazie Łodzi; 31,33 Brak środków finansowych 

rzeki, stawy, studnie, zdroje, fontanny ... " 

67. 
STOWARZYSZENIE "SŁOWO 

Koncerty listopadowe u Jezuitów 31,33 Brak środków finansowych 
I MUZYKA U JEZUITÓW" 

68. FREE MINO FOUNDATION 
Łódzka Nagroda Artystyczna im. Witolda 

31,33 Brak środków finansowych 
Knychalskiego 
"8 Pór Roku" - koncert Rafała Zambrzyckiego 

69. Toinen pro art Fundacja i Kameralistów NOSPR w ramach "Klasyki na 31,00 Brak środków finansowych 
Julianowie" 

70. Fundacja Galini Kronika śladów miasta Łodzi 30,33 Brak środków finansowych 

71. Fundacja Tropiciel FESTIWAL RODEO BEN 30,00 Brak środków finansowych 

Towarzystwo Przyjaciół 

72. 
Dzieci Oddział Dzielnicowy 

Hurrrra!!! Kultura 29,00 Brak środków finansowych 
Łódź - Widzew 
Lermontowa 7 

73. 
Stowarzyszenie Operetka 
Wrocławska 

Koncerty na WYNOS! 28,67 Brak środków finansowych 

74. Chór Dziecięcy Miasta 
Muzyczny spacer po Łodzi 28,67 

Łodzi Brak środków finansowych 

75. Fundacja Integracja JP II 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej 

27,67 Brak środków finansowych 
im. św. Anny 

76. Spółdzielnia Socjalna 
Odblask 

To moje miasto - Kocham Łódź 27,33 Brak środków finansowych 
-
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Organizacje pozarządowe, których oferty zostały ocenione negatywnie pod względem merytorycznym: 

Nazwa organizacji pozarządowej Tytuł projektu 
Średnia 

Lp. 
punktów 

Uwagi 

Warsztaty perkusyjne z Maciejem 
Oferta nie uzyskała rekomendacji 

77. Stowarzyszenie Anatomia Rocka 
Ślimakiem Starostą w Łodzi 

26,33 do dofinansowania ze względu na zbyt małą 

liczbę punktów. 
- ---_ ... ~ 

Organizacje pozarządowe, których oferty zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym: 

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Tytuł projektu Kryterium formalne, które nie zostało spełnione 

Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 
Fotograficzna Podstawówka -

78. Fundacja UFF Łódź2022 szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 

79. KGW" Nie ma mocnych" w Bryszkach 

Brak opisanej kampanii promocyjnej. ; 

Potwierdzenie złożenia oferty wpłynęło do Urzędu Miasta i 

Łodzi po terminie. Oferta złożona na zadanie, które nie jest 

realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców. 

Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 

szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 

Brak opisanej kampanii promocyjnej. W ofercie brak opisu 

sposobu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

"Maria Konopnicka- dziewczyna potrzebami w ramach zadania. Przedsięwzięcie nie jest 

taka jak my" realizowane w sposób zapewniający zgodność z ustawą z dnia 

19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami. Brak załącznika wymienionego 

w rozdziale III. pkt 7. ppkt b. ogłoszenia konkursowego - brak 

kopii aktualnego wyciągu z rejestru lub ewidencji, innego 

dokumentu potwierdzającego osobowość prawną oferenta 

oraz sposób reprezentacji. Brak oświadczenia oferenta 

_ _ ~L() nieposiadaniu zobowiązań wobec~iasta Łodzi, . ~_~ 
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stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia, w wersji • 

papierowej. 

Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 

szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 
I 

Stowarzyszenie Artystyczno-Muzyczne "Kręci mnie Kwinto - dawnej kapeli 
W ofercie brak opisu sposobu zapewnienia dostępności 

80. osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania. 
"Samokhin Band" czar- muzyka pod chmurką" 

Przedsięwzięcie nie jest realizowane w sposób zapewniający 

zgodność z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 

szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 

ZIELONA NIKOLA W ŁODZI - W ofercie brak opisu sposobu zapewnienia dostępności 

8lo Fundacja Kultury i Sportu 44 produkcja ekologicznego teledysku osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania. 

dla dzieci Przedsięwzięcie nie jest realizowane w sposób zapewniający 

zgodność z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 

szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 

"Old - young" punk rock festiwal -
W ofercie brak opisu sposobu zapewnienia dostępności 

82. Fundacja "Człowiek i Środowisko" osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania. 
koncerty i wystawa fotograficzna 

Przedsięwzięcie nie jest realizowane w sposób zapewniający 

zgodność z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Oferta złożona na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz 

Miasta Łodzi lub jego mieszkańców. Oferta złożona w sposób 

Fundacja Konkursu Historycznego VII Edycja Konkursu historycznego 
niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części 

83. IX ogłoszenia o konkursie. W ofercie brak opisu sposobu 
Patria Nostra Patria Nostra -- Region Wschodni 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w ramach zadania. Przedsięwzięcie nie jest realizowane 

w sposób zapewniający zgodność z ustawą z dnia 19 lipca 
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2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 

szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 

W ofercie brak opisu sposobu zapewnienia dostępności 

84. Fundacja Muzyka Zakorzeniona Łódzka Noc Tańca osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania. 

Przedsięwzięcie nie jest realizowane w sposób zapewniający 

zgodność z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Oferta złożona przez podmiot nieuprawniony. Oferta złożona 

85. Fundacja "Carpe Diem" Organy - solo i kameralnie (2022) w sposób niezgodny z warunkami zawartymi w części VII pkt 

11. i 12. ogłoszenia o konkursie. 

Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 

szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 

Brak opisanej kampanii promocyjnej. W ofercie brak opisu 

86. 
Fundacja na rzecz Kultury i Sztuki 

Rodzinny Piknik Operowy 
sposobu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

AVANGART potrzebami w ramach zadania. Przedsięwzięcie nie jest 

realizowane w sposób zapewniający zgodność z ustawą z dnia 

19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

Oferent nie złożył potwierdzenia złożenia oferty w wersji 

papierowej podpisanego przez osoby upoważnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 

Wspieranie artystycznej twórczości 
Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 

Stowarzyszenie Plastyków Amatorów szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 
87. amatorskiej ze szczególnym 

w Łodzi W ofercie brak opisu sposobu zapewnienia dostępności 
uwzględnieniem osób 60+ 

osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania. 
I Przedsięwzięcie nie jest realizowane w sposób zapewniający 

zgodność z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
------- - ---- - -- ----- -- - ---------
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Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 

szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 

Brak opisanej kampanii promocyjnej. W ofercie brak opisu 

88. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Wszechnica Literacka 
sposobu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami w ramach zadania. Przedsięwzięcie nie jest 

realizowane w sposób zapewniający zgodność z ustawą z dnia 

19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami. 

Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 

szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 

W ofercie brak opisu sposobu zapewnienia dostępności 

I 
osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania. 

Przedsięwzięcie nie jest realizowane w sposób zapewniający 
Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kultury Kultura między sektorami. 

89. zgodność z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 
i Rzemiosł Dawnych "Wici" Diagnoza, spotkania, szkolenia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Brak załącznika wymienionego w rozdziale III. pkt 7. ppkt. d. 

ogłoszenia konkursowego. Brak deklaracji współpracy od 

proponowanego w zadaniu partnera projektu potrzebnego 

do przeprowadzenia merytorycznej części zadania. 

Oferent nie złożył potwierdzenia złożenia oferty w wersji 

papierowej podpisanego przez osoby upoważnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 

Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 

szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 

90. Stowarzyszenie Publish Art ŻYWY PAMIĘTNIK W ofercie brak opisu sposobu zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania. 

Przedsięwzięcie nie jest realizowane w sposób zapewniający 

zgodność z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Brak oświadczenia oferenta o nieposiadaniu zobowiązań 
~- ~--
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wobec Miasta Łodzi, stanowiącego załącznik Nr 3 

do zarządzenia, w wersji papierowej. 

Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 

szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 

W ofercie brak opisu sposobu zapewnienia dostępności 

91. Stowarzyszenie T POINT Łódzki Festiwal Jazzowy "Jazzgot" osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania. 

Przedsięwzięcie nie jest realizowane w sposób zapewniający 

zgodność z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu ! 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 

szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 

Konkurs na animację filmową 
W ofercie brak opisu sposobu zapewnienia dostępności 

92. Fundacja KOLOROWO osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania. 
inspirowaną dziełami M.Eschera 

Przedsięwzięcie nie jest realizowane w sposób zapewniający 

zgodność z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 

szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 

Brak opisanej kampanii promocyjnej. W ofercie brak opisu 

sposobu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami w ramach zadania. Przedsięwzięcie nie jest 

93. Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani 
Serial osiedlowy. Sezon 2. realizowane w sposób zapewniający zgodność z ustawą z dnia 

Staropolescy i Bałuccy. 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami. Brak oświadczenia oferenta 

o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, 

stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia, w wersji 

papierowej. Załączone oświadczenie jest kserokopią i zostało 

sporządzone na innym niż obowiązujący w naborze wzór. 
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Oferent nie złożył potwierdzenia złożenia oferty w wersji 

papierowej podpisanego przez osoby upoważnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Oferta 

złożona w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi 

! 
zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. W ofercie brak 

Centrum Inwestycji 
Projekt CZĄSTKI- multimedialna opisu sposobu zapewnienia dostępności osobom ze 

94. kolekcja audiowizualna i jej szczególnymi potrzebami w ramach zadania. Przedsięwzięcie 
Społeczno-Ekonomicznych 

wystawy z Łodzi do londynu. nie jest realizowane w sposób zapewniający zgodność 

z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami. Oświadczenie oferenta 

o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące 

załącznik Nr 3 do zarządzenia, nie jest podpisane przez osoby 

uprawnione. 

Oferent nie złożył potwierdzenia złożenia oferty w wersji 

papierowej podpisanego przez osoby upoważnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 

95. Fundacja ARKTUS ROZNAMIĘTY 
Złożone potwierdzenie jest kserokopią. Brak załącznika 

wymienionego w rozdziale "I. pkt 7. ppkt. d. ogłoszenia 

konkursowego. Brak deklaracji współpracy od 

proponowanego w zadaniu partnera projektu potrzebnego 

do przeprowadzenia merytorycznej części zadania. 

Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 

szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 

W ofercie brak opisu sposobu zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania. 

96. Stowarzyszenie Kamienica 56 (BA!)łódzkie Ogródki Artystyczne" Przedsięwzięcie nie jest realizowane w sposób zapewniający 

zgodność z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Brak załącznika wymienionego w rozdziale "I. pkt 7. ppkt. d. 

ogłoszenia konkursowego. Brak deklaracji współpracy od 
--_ .. - - -- ------_ .. _---
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proponowanego w zadaniu partnera projektu potrzebnego ! 

do przeprowadzenia merytorycznej części zadania. 
. 

Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 

szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 

Brak opisanej kampanii promocyjnej. W ofercie brak opisu 

97. 
Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Ekspresja kulturalna u młodych sposobu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

Terapeutycznego mieszkańców Łodzi potrzebami w ramach zadania. Przedsięwzięcie nie jest 

realizowane w sposób zapewniający zgodność z ustawą z dnia 

19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami. 

Oferent nie złożył potwierdzenia złożenia oferty w wersji 

papierowej podpisanego przez osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Oferta złożona 

w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi 

zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. W ofercie brak 

opisu sposobu zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami w ramach zadania. Przedsięwzięcie 

Strefa Aktywności Sąsiedzkiej 
nie jest realizowane w sposób zapewniający zgodność z 

98. Fundacja "Strefa" ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 
na Stokach 

osobom ze szczególnymi potrzebami. Oświadczenie oferenta 

o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące 

załącznik Nr 3 do zarządzenia, nie jest podpisane przez osoby 

uprawnione. Brak załącznika wymienionego w rozdziale III. pkt 

7. ppkt. d. ogłoszenia konkursowego. Brak deklaracji 

współpracy od proponowanego w zadaniu partnera projektu 

potrzebnego do przeprowadzenia merytorycznej części 

zadania. 
--
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Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 

szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 

W ofercie brak opisu sposobu zapewnienia dostępności 

99. Fundacja Ambasada Kultury "Warsztaty aktorskiej odnowy" osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania. 

Przedsięwzięcie nie jest realizowane w sposób zapewniający 

zgodność z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
-' 

Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 

szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wiele twarzy szuki - mali artyści 
W ofercie brak opisu sposobu zapewnienia dostępności 

100. osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania. 
Łódzki Oddział Regionalny z TPD 

Przedsięwzięcie nie jest realizowane w sposób zapewniający 

zgodność z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Oferent nie złożył potwierdzenia złożenia oferty w wersji 

papierowej podpisanego przez osoby upoważnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 

10l. 
Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji 

Nakręceni Folklorem 2022 Brak załącznika wymienionego w rozdziale III. pkt 7. ppkt. d. 
Kulturalnej i Pomocy Społecznej "Szansa" 

ogłoszenia konkursowego. Brak deklaracji współpracy od 

proponowanego w zadaniu partnera projektu potrzebnego 

do przeprowadzenia merytorycznej części zadania. 

Oferent nie złożył potwierdzenia złożenia oferty w wersji 

papierowej podpisanego przez osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 

Zerwane Rozmowy -
Brak oświadczenia oferenta o nieposiadaniu zobowiązań 

102. Fundacja ARTernatywa wobec Miasta Łodzi, stanowiącego załącznik Nr 3 do 
dialog poetycko-muzyczny 

zarządzenia, w wersji papierowej. Brak załącznika 
I wymienionego w rozdziale III. pkt 7. ppkt. d. ogłoszenia 

kon ku rsowego. 

Brak deklaracji współpracy od proponowanego w zadaniu 
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partnera projektu potrzebnego do przeprowadzenia 

merytorycznej części zadania. 

Oferent nie złożył potwierdzenia złożenia oferty w wersji 

papierowej podpisanego przez osoby upoważnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 

Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 

szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 

W ofercie brak opisu sposobu zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania. 
! 

,,Autorskie kino i intermedia. cz.2 
Przedsięwzięcie nie jest realizowane w sposób zapewniający 

103. Stowarzyszenie Publish Art zgodność z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 
MATERIA PRZESTRZENI" 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Brak oświadczenia oferenta o nieposiadaniu zobowiązań 

wobec Miasta Łodzi, stanowiącego załącznik Nr 3 

do zarządzenia, w wersji papierowej. Brak załącznika 

wymienionego w rozdziale III. pkt 7. ppkt. d. ogłoszenia 

konkursowego. Brak deklaracji współpracy od 

proponowanego w zadaniu partnera projektu potrzebnego 

do przeprowadzenia merytorycznej części zadania. 

Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 

szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 

W ofercie brak opisu sposobu zapewnienia dostępności 

104. Fundacja Up-life Kultura z klimatem osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania. 

Przedsięwzięcie nie jest realizowane w sposób zapewniający 

zgodność z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

~ .... - dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
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Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 

szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 

Telimeny w Łódzkiej Fabryce 
W ofercie brak opisu sposobu zapewnienia dostępności 

105. Stowarzyszenie T POINT osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania. 
Wytchnienia 

Przedsięwzięcie nie jest realizowane w sposób zapewniający 

zgodność z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 

szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 

W ofercie brak opisu sposobu zapewnienia dostępności 
! 

I 
106. Fundacja Po Staremu Potańc Po Staremu osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania. 

Przedsięwzięcie nie jest realizowane w sposób zapewniający 

zgodność z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 

szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 

Projekt teatralno-terapeutyczny 
W ofercie brak opisu sposobu zapewnienia dostępności 

107. Fundacja "Białorusini w Łódzkim" osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania. 
"Dramat - dramatowi!" 

Przedsięwzięcie nie jest realizowane w sposób zapewniający 

zgodność z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 

szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 

W ofercie brak opisu sposobu zapewnienia dostępności 

108. Fundacja Wespół Łódzki Animator Działań Twórczych osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania. 

Przedsięwzięcie nie jest realizowane w sposób zapewniający 

zgodność z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
- -
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Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 

szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 

Dni Kultury Białoruskiej. Festiwal 
W ofercie brak opisu sposobu zapewnienia dostępności 

109. Fundacja "Białorusini w Łódzkim" osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania. 
CVIK 2022 

Przedsięwzięcie nie jest realizowane w sposób zapewniający 

zgodność z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 

szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 

I W ofercie brak opisu sposobu zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania. 

Przedsięwzięcie nie jest realizowane w sposób zapewniający 

110. Stowarzyszenie Estetyka Raz! 
SłówSłuchaj - arteterapeutyczne zgodność z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

słuchowisko senioralne dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Brak załącznika wymienionego w rozdziale III. pkt 7. ppkt. d. 
! 

ogłoszenia konkursowego. Brak deklaracji współpracy od 

proponowanego w zadaniu partnera projektu potrzebnego 

do przeprowadzenia merytorycznej części zadania. 

Oferta złożona w sposób niezgodny z wymaganiami 

szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie. 

Brak opisanej kampanii promocyjnej. W ofercie brak opisu 

sposobu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

11l. potrzebami w ramach zadania. Przedsięwzięcie nie jest 

Fundacja Po Staremu 
Muzyka ludowa w szkole. Warsztaty 

realizowane w sposób zapewniający zgodność z ustawą z dnia 
muzyczne dla młodzieży. 

19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami. Brak załącznika wymienionego 

w rozdziale III. pkt 7. ppkt. d. ogłoszenia konkursowego. 
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Brak deklaracji współpracy od proponowanego w zadaniu 

partnera projektu potrzebnego do przeprowadzenia 

merytorycznej części zadania. 

Podpisy członków Komisji Konkursowej: 
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