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Departame nt Hewifalizacji i ~· r ~1u 

WJfdz i a l Sportu 
90-c32 l liLii, ul. k, . Skorupki '1 
tel. 42 ij~Q.4ij ;JJi"I,1J<.42 ,U3atlO 7& ", ... '(;);;;;4~k~ ~;alizatora konkursu ofert) 

L6dz, 8 I uty 2022 roku 

ZEST A WIENIE ZBIORCZE 

Nazwa konk ursu/ogloszony zarzqdzeniem nr: Wsparcie realizacji zadania publiczncgo pn, wspicranie i upowszechlliallic ImItut")' fizyczllcj w 
zakrcsie kOllserwacja skomullalizowanej bazy spol-towcj uzytkowallcj przcz kluby sportowc - kOlllmrs 
ogloszollY zarzqdzcllicm NI' 9127fVIIII21 Pl'czydcnta Miasta Lodzi, z dllia 23 grudllia 20211', 

Nazwa zada nia ko nkursowcgo: Konserwacja skoll1unalizowanej bazy sportowej lIzytkowanej przez kluby sportowc 

Rea lizator konkursu of crt: Wydzia l Sportu Urz~dll Miasta Lodzi 
-
I Wysokosc srodk6w przczu3czonych/llrzyznanych 113 dotacjc 

\'II konkursic of crt: 420000 zl 

Liczba of crt zlozonych \'II ramach konkurs Li of crt: 26 

o d ...., rgh".LJuOCJ I.! PULl" z~t.owe, KtOr fl ell o . _.~ -~~.- . k d . _ .. _ ... _ .. __ ...... - do dofi IIUII"V" «11'«, 

Lp. 
Nrm Nazwa organizacji 

Tytul projcktu 
Wysokosc wn ioskowanej I 

Uwagi 
orerty pozarzl)dowej proponowanej dotacj i 

o Zakres prac zgodny z dzialanimni priorytetowymi okres lonymi W pkt. 2 ppkt. I), pppkt. 2) wymagm'l 
Akadcmicki Zwi'lzek szczeg610wych rcalizacji post((powan ia konkursowcgo. 

I. 36324 
~portowy Organizacja Naprawa urzl'J.dzdl Ickkoatlctycznych i 33 200,001 oRealizacja projektu przyczyni sit( do zwiykszcnia bezpieczcilstwa zawodnik6w oraz poprawi estctyky 
Srodowiskowa w biczni na stadionie AZS L6dz. 25000,00 i funkcjonalnosc obieklu sportowego 
Lodzi, AZS oWysokosc dofinansowania zmniejszona ze wzglydu na ograniczone srodki finan sowc przcznaczonc 

na rcalizacjy przedmiotowcgo konkursu. 

oZakres prac zgodny z dzialaniami priorytetowymi okre.s lonymi w pkt. 2 ppkt. I), pppkt. 2) wymagat'I 

Akademicki Zwiqzek 
szczegolowych rcalizacji postypowania konku rsowcgo. 
oRcalizacja projcktu przyczyni siy do zwiykszenia bczpicczcllstwa zawodnik6w oraz poprawi estelyky 

2. 36346 
Sporlowy Organizacja 

Remont hali lekkoatlctyczncj. 
18900,001 

i fllllkcjonainosc obiektu sp0l10wego. 
Srodowiskowa \V 9000,00 oPlanowanc pracc bydfJ. kontYlluacj'l prowadzoncj od kil ku lat Illodernizacji obiektu sportowego. 
Lodzi, AZS oWysokosc dofinansowania zmnicjszona zc wzglydu na ograniczonc srodki finansowc przcznaczonc 

na rcalizacjy przcdmiotowego konkursu. 

oZakres prac zgodny z dziataniarni priorytctowYllli okre.slonymi w pkt. 2 ppkt. I), pppkl. I) i 2) 

Remont szatni w ramach 
wymagall szczeg610wych rcalizacji postypowunia konkursowego. 

3. 35343 
Uczniowski Klub 

przygotowania obiektll do EUSA 2022 
50000,001 oRealizacja projektu przyczyni siy do zwiykszen ia bezpieczclls1wa zawodnik6w oraz poprawi estctyky 

Sp0l1owy Ani lana 45000,00 i funkcjonalnosc obieklu sporlowego. 
\V hali sportowcj przy ul. Sobolowej I. oWysokosc dofinansowania zmnicjszona zc wzglydlllla ogran iczollc srodki finansowc przcznaczonc 

Ila rcalizacjy przedmiotowego konkursll. 

oZakres prac zgodny z dzialaniami priorytctowYllli okrcSlonymi w pkt. 2 ppkt. 1), pppkt. i2) wymagan 

L6dzki Klub PilkHrski Wykonanic zabicg6w 23750,001 
szczcgotowych rcalizacji postypowania konkursowego. 

4. 27474 oRcalizacja projektu przyczyni siy do zwiykszenia bczpicczc(lstwa zawodnikow oraz poprawi estctyky 
"Kolcjarz" agrotccilnicznych na boisku gl6wllyrn. 20000,00 

i funkcjonalnosc obicktll sportowcgo. 
oP lanowanc pracc bydq kontynllacj'l prowadzoncj od ki lkll lat modcrnizacji obiektu sportowcgo. 



oWysokosc dofinansowania zmniejszona zc wzglC;du na ogran iczone srodki finansowc przcznaczone 
na rca li zacjl( przcdmiotowcgo konkursu. 

oZakrcs prac zgodny z dzialaniami priorytetowymi okres lonymi w pkt. 2 ppkt. I ), pppkt. 2) wymagml 
Przcprowadzenie konscrwacj i i obicktu szczeg610wych rcalizacji post~powania konkursowego. 

Milan Club Polonia 
sportowego przy 1I 1icy Potokowa 12 w 

6400,001 
oRcali zacja projektu przyczyni sil( do zwil(kszenia bczpiccze(lstwa zawodnik6w oraz poprawi estetykl( 

5. 35018 
L6dt 

Lodzi przcznaczoncgo na prowadzcnic 
6000,00 

i funkcjo nalnosc obicktu sporlowcgo. 
szkolenia dzicci i mlodziczy - oPlanowane prace bC;dq konlynuacj<l prowadzonej od kilkll lat modernizacj i obiektll sportowcgo. 
kOllscrwaeja boiska i parkillgu. °Wysokosc dofinallsowania zmnicjszona ze wzglydu na ograniczone srodki fin ansowc przeznaczonc 

na rca li zacj l( przcdmiolowcgo konkursll . 

oZakrcs prae zgodny z dziatan iami priorytctowymi okreSlonymi w pkt. 2 ppkt. I), pppkt. 2) wymagan 

Komplcksowa naprawa balustrad 
szczeg610wych reali zaej i postl(powania konkllrsowcgo. 
oReali zacja projektu przyczyni siC; do zwiykszenia bezpieczcIl stwa zawodnik6w oraz poprawi estelykl( 

6. 36 106 Micjski Klub Tcnisowy 
i uszkodzonych czersc i tarasu na 3 1 175 ,001 i flln kejonalnosc obiektu sportowego. 
budynkll administracyjno-szatniowym 20000,00 oPlanowane prace bC;dq konlynuacj<J prowadzonej ad kilku lat l110dernizacji obiektu sportowcgo. 
MKT. · Wysokosc dofinansowania zmnicjszona zc wzgll(du na ogran iezone srodki fin ansowe przeznaczone 

na reali zaej l( przedmiotowego konkursu. 

oZakres prae ZgOdllY z dzialalliami priorytctowymi okres lonymi w pkt. 2 ppkt. 1), pppkt. 1 i 2) 
wymagml szezeg610wych reaJizacji postc;powania konkursowego. 

Naprawa ez~sc i dachu budYliku 9500,001 
oReali zacja projektu przyczyni s iC; do zwic;kszenia bezpieezCIl stwa zawodnik6w oraz poprawi estetykQ 

7. 36278 Rudzki Klub Sportowy i funkcjonalnosc obiektu sport owego. 
szatniowo - adminislracyjnego. 8000,00 oPlanowane prace b~dC) kontynuacj'l prowadzonej od kil ku lat modcrnizaeji obiektu sportowcgo. 

·Wysokosc dofinansowania zmniejszona ze wzglerdu na ograniczone srodki finansowc przcznaezone 
na rea li zaejer przedmiotowcgo konkllrsu. 

oZakres prae zgodny z dzialaniami priorytetowymi okreslonymi w pkt . 2 ppkt. I), pppkt. 2) wymagan 

Przcprowadzcllie L'1leconych napraw 
wymagall szczeg610wych realizacji postc;powania konkursowego. 
oReali zaeja projektu przyezyni s i ~ do zwic;kszenia bczpieczenstwa zawodnik6w oraz poprawi eSletykl( 

8. 35795 
Miejski Klub Sportowy instalaeji budynkll tj . piony wodno- 35900,001 i fu nkcjonalnosc obicktu sportowcgo. 
"Mclalowiec" L6di kanali zaeyj nc, instalacj i elcktryczncj , 30 000,00 oPlanowanc prace berd'} kontynuaej'} prowadzonej od kilku lat modernizaej i obicktu sporlowcgo. 

inslalacj i CO. oWysokosc dofinansowania zmniejszona ze wzgll(du l1a ograniezonc srodki linansowe przcznaczone 
na reali zacj c; przedmiotowcgo kOl1kursll . 

·Zakres prac zgodny z dzialaniami priorytctowymi okreslonymi w pkt. 2 ppkt. I ), pppkt. 2) wymaga(l 
szczeg610wyeh realizaej i poslc;powania konkursowego. 

Uczniowski Klub 
Poprawa bczpieeZcIlstwa w hali 

50000,001 
oReali zaeja projektu przyczyni siy do zwic;kszenia bezpicczellstwa zawodnikow oraz poprawi cstctyky 

9. 35034 
Sportowy An ilana 

sportowcj przy ui. Sobolowcj I - III 45000,00 
i fllnkcjonalnosc obicktu sporlowcgo. 

etap prac .. oPlanowane prace berd'} kontynuacj<J prowadzonej od kil ku lat modernizaej i obiektu sportowego. 
° Wysokosc dofinallsowania zmniejszona ze wzgll(du na ograniezone srodki finan sowe przcznaczone 
na rca lizacjl( przedmiolowego konkursu. 

oo Zakrcs prac zgodny z dzialanimni priorytctowymi okrd lonymi w pkt. 2 ppkt. I ), pppkL 2) wymagall 
szczcg610wych reali zaeji post'rpowania konkursowego. 

Klub Sportowy Remont dach ll wraz z zabezpieczcniem 102100,411 
oRcali zacja projektu przyczyni si~ do zwiykszenia bezpieczCllstwa zawodnik6w oraz poprawi cstetykc; 

10. 35 171 i funkejonalnosc obiektu sportowego. 
"Gwardia" L6dt swietlika. 90000,00 ·Planowane prace bctd'} kontynu acj<J prowadzoncj od ki lku lat Illoderni zacji obicktu sporlowcgo. 

·Wysokosc dofinansowania zmnicjszona ze wzglerdu na ograniezone srodki finansowe przcznaczone 
na rca li zaejer przedmiolowcgo konkufsll. 

II . 36 \00 L6dzk i Kllib Jeidziceki Remont dachu magazynu nr 3. 
411 45,721 oZakres prae zgodny z dzialan iami priorylctowymi okrcslonymi w pkl. 2 ppkt. 1), pppkt. I i 2) 
30000,00 wymagall szczeg610wych rca li zacji postc;powania konkursowcgo. 



·Realizacja projcklll przyczyni s iC; do zwic;kszenia bezpieczeflstwa zawodnik6w oraz poprawi estctykC; 
i fllnkcjonalnosc obicktu sporlowego. 
·Planowane prace bC;d~ konlynuacj<t prowadzonej od kilku lat modcrni z8cj i obiektu sportowego. 
·Wysokosc dofinansowania zmniejszona zc wzgl~du na ograniczollc srodki finallsowc przeznaczonc 
118 rcalizacj~ przcdmiotowcgo konkursli . 

·Zakrcs prac zgodny z dzialaniami priorytetowymi okre.slonymi w pkl. 2 ppkt. I), pppkt. 1 i 2) 
Przygo towanie obiekt6w do wymagall szczeg610wych realizacji postcr:powania konkursowego. 

Killb Sportowy Europejskich Igrzysk Akadcmickich - 7600,001 ·Realizacja projektu przyczyni sil( do zwil(kszenia bczpicczenstwa z8wod nik6w oraz poprawi estctyk/Y 
12. 33497 Wymialla drzwi wewlll(trznych i fllnkcjona lnosc obiektu sportowego. "Spolel11" 

wejsciowych do hali sportowcj Klubll 
6000,00 

·Planowane prace bC;dq kontynuacj<t prowadzonej od kilku lat l110dernizaeji obicktu sportowego. 
Sportowego "Spolem". ·Wysokosc dofinansowan ia zmnicjszona ze wzgh;du na ograniczone srodki finansowc przeznaczone 

118 rcalizacj ~ przcdmiotowcgo konk ufSU. 

·Zakres proc zgodny z dzialaniami priorytclowymi okre.slonymi w Ilkt. 2 ppkt. I), pppkt. 1 i 2) 
Przygotowanic obiekt6w do wymagarl szczeg610wych realizacj i postlYPowania konkursowego. 

Klub Sportowy Europejskich Igrzysk Akadcmickich - 106200,001 ·Realizacja projeklll przyczyni si~ do zwil(kszenia bezpieczenslwa zawodnik6w oraz poprawi cstelykct 
13. 33499 Remont trzech szatni , sanitariat6w oraz i funkcjonalnosc obicktll sportowego. "Spolcm" 

korytarza na drugim pi9trzc "Nowcj 
81 000,00 

·Planowane prace bl(d~ kontynuacjl} prowadzol1cj od kilkll lat l110dernizacj i obiektu sportowego. 
Hali" KllIbli Sportowcgo "Spolem". ·Wysokosc dofinansowania zmniejszona ze wzglrydu na ograniczonc srodki finansowe przeznaczonc 

na realizacjl( przedmiotowego konkllrsu. 
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LIJ· 
Nr ID Nazwn organizacj i 

Tytul projcktu Uwagi ofcrty poznrz~dowcj 

I. 35045 Uczniowski Klub Sportowy 
Naprawa pokrycia dachu nad WyZICIll cieplnYIll i silownifJ 

Ze wzgtl(du nn ograniczonq puly srodk6w przeznaczonych na 
Ani lana rcalizacjy konkursu, projckt nie moze zostac dofin8nsowany. 

2. 27364 L6dzki Klub Pilkarski Rcmont tl'zech og61nodostypnych loalct z przysiosowanicill I toalety dla os6b Ze wzglrydu l1a ograniczon~ pule;: srodk6w przcznaczonyeh na 
"Kolcjarz" nicpelnosprawnych wraz z wykonaniem podjazdu oraz przylegajqcego korytarzot. rcali zacje;: konkursu , projckt nic moze zostac dofiJUtIlsowany. 

3. 27390 L6dzki Klub Pilkarski 
Remont pomicszczcnia dla trcnerow. Ze wzgle;:du na ograniczon<) pll lIY srodk6w przcznaczonych na 

"Kolcjarz" rea li zacj/y konkursu, projekt nie mote zostac dofinansowany. 

4. 27446 L6dzki Klub Pilkarski 
Konserwacja drcwniancj elewacji budynku szatniowo-biurowcgo. Ze wzg lc;:du na ograniczonq pule;: srodk6w przeznaczonych 11 8 

"Kolejarz" reali z8ejry konkursu, projckt nie moze zoslac dofill8nsowany. 

5. 27325 L6dzki Klub Pilkarski 
Konserwacja bazy sportowcj rcnowacja plyly boiska trawiastcgo. 

Ze wzglrydu na ograniczoI1<) pulry srodk6w przcznaczonych n8 
"Kolejart" realizacjry konkursll, projekt nic moze zostac dofil1ansowany. 

Przcprowadzenie konserwacji i ob iektll sportowego przy uliey Potokowa 12 w Lodzi 
Ze wzglc;:du na ograniczoll<) pule;: srodk6w przeznaezonyeh na 6. 34985 Milan Club Polonia L6di przcznaczonego na prowadzenic szko lenia dzieci i mlodziezy - konserwacja ogrodzcnia 

stadionll . rea li z.1cje;: konkurslI, projekt nie maze zostac dofinansowany. 

7. 36 136 Micjski Klub Tenisowy Naprawa cJcwacji hali tenisowej . Ze wzglydll na ograniczon<) puler srodk6w przeznaczonych na 
reali zacj't konklirslI, projekt nie mote zostac dofinansowany. 

8. 36 149 Miejski Kilib Tcnisowy Modcrnizacja lazienck na obiekcie MKT. 
Zc wzglydu na ograniczon<J pull( srodkow przcznaczonych na 
rea li zacje;: konkursu , projckt nie maze zostac dofinansowany. 

9. 36289 Rudzki Klub Sportowy 
Konscrwacja skomunali zowanej bazy spol1owej ut ylkowancj przez kluby sportowc - remonl Ze wzglyd u na ograniezonlJ pu l ~ srodk6w przeznaczonyeh na 
lazicnki damskiej \Y zaplcezu szalniowo - sanitamym hali sporlowej. rca li7 .... 1cje;: konkursll, projekt nie mot e zosiac dofinansowany. 



Micjski Klub Sportowy 
"Mctnlowicc" L6di 

Nnprawa i kOll serwacja ogrodzenia obiektu. 
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Ze wzglydu na ograniczonCJ pulcy srodk6w przcznaczonych na 
rea li zacjy konkurslI, projekt ni c moze zoslac dofinansownny. 

Lp Nr ID Nazwa orgalliz~cji Tytul projektu Uwagi 
ofcrty pozarzqdowcJ 

I 32442 Klub SPOrlo:vy Konsef\~acja bazy ~porlowe~ Oferla o~rzucona z ~o~vo~~:v forma~ych. N. iczg~dn?sc z z.1pisami WymagaJl Szczcg610wych Konkursu. Oferen( posiada wymagalnc 
. "O rzel" L6dz renowaCJa plyty bOlska trawlastego. zad luzcllIc wobec IlllcJsklCJ Jcdnostkl orgamzacYJllcJ. 

I Remon! sicdziby LKS Polonia 0' d d' r I N ' d U . . W . S ' I I K k W' d . , . k'lk Ludowy K lib A d·6 . b ' \ 6 Icrta 0 rzucona z powo vW lonna nyc 1. Iczgo no;,1.; z zaplsaJm ymagan zczcgv owyc 1 on urSLI . JC nCJ OlcrCle zawarto I a 
2. 36384 Sportowy Polonia nlkr~eJ w - wdYIllIHtn.a kOJ Icr w, . r6i.nych zadan, 0 odmicnnych zak resach oraz obcjmujiJcych zakupienie srodka trwalego, prace pielygnacyjne boiska i otoczcnia, a taktc 

. pra I rcmonl ae 1U I re u tywacJa .. 
L6di AndrzcJ6w b . k' . , k' i b . k drobnc prace remonlowe I naprawczc oblektu. OIS a I tcrenvw wo v OIS 'a. 

Oferta zlozona niezgodnie z wymaganiami szczcg610wymi zawartymi w czc;sci IX ogloszenia 0 konkursic - Oferta nie realizuje 
Oferta do konkursu BAZA2022- zalozonego celu, w zakrcsic wsparcia dla klub6w sportowyeh w zapewnieniu prawidlowego funkejonowania uzytkowanych obiekt6w 

f-undaeja Ill stytut f-undacja Il1s t~tut Bialowieski sportowych, bydfleyeh wlasnose iiJ Miasta, zapobieganiu pogarszania standardu tyell ob ickt6w i ieh techniczllcj degradacji. Organizacja 
2. 36393 Bialowieski (cPUA~). P~oJekty z .~akrcsu oehrony Ili e prowadzi dzialalnose i l1a terenie Miasta Lodzi w zakresie objc;tym nilliej szYI11 konkuJ'scm oraz nic dzicri.awi obiekt6w sporlowyeh 

srodowiska I promocJ I zdrowyeh bydflcyeh wlasl10se iiJ Miasla. Wysokosc wkladu wlasnego oferenta nie spelnia kryter ium okrcSloncgo w ogloszcniu konkursowym. 
postaw zyeia. Of crt a !lie zostala zlozona z wykorzystaniem Generalora Wniosk6w. 

Organizacjc pozarzqdowc, kt6rych oferty zostaly occnionc ncgatywnic pod wzgl~delll forlllalnYIIl: 
brak 

Podpisy czlonk6w KOlllisji Konlmrsowej: 
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