
PROTOKOL Z POSIEDZENIA K 
1: dnia 24 stycznia 2019 r. 

dzialaj qcej na podstawie zarzqdzenia Nr 286/VIII/19 Prezy 
2 stycznia 2019 r. w sprawie ogloszenia otwa 
Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie 
zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie 
Miqdzynarodowego Halowego Mityngu Lekkoatlety 

Zgodnie z ww. Zarzqdzeniem obradom Komisji przewodniczyl pa Marek Kondraciuk 
Dyrektor Wydzialu Sportu UML. 

W posiedzeniu uczestniczyli czlonkowie Komisji: d 
Anna ~wierkocka - p.0. Zastqpcy Dyrektora Wydzialu Sportu, 
Monika Stefaniak - p.0. Kierownika Oddzialu Kultury Fizycznej, 
Wojciech Ulatowski - przedstawiciel organizacji pozarzqdowej - Lodzkiego 
'Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej , 
Jaroslaw Skura - przedstawiciel organizacji pozarzqdowej - Klubu Sympatykbw 
Pilki Siatkowej, 
Dominik Warda - inspektor w Oddziale Kultury Fizycznej. 

Na podstawie nazwy oferenta wpisanej na potwierdzeniu zlozenia oferty, czlonkowie Komisji 
zlozyli ~Swiadczenia o niepozostawaniu w jakinikolwiek stosunku prawnym ani faktycznym 
z podmiotem przystqpujqcym do otwartego konkursu ofert. 

Komisja zapoznala siq i przyjqla protokol oceny Sormalnej oferty zgloszonej do konkursu 
na realizacjq zadania ,,Organizacja Miqdzynarodowego Halowego Mityngu 
Lekkoatletycznego w Lodzi", ktbry zostal sporzqdzony przez upowainionych pracownikow 
Wydzialu Sportu UMI,. 

Do konkursu ofert na zadanie ,,Organizacja Miqdzynarodowego Halowego Mityngu 
Lekkoatletycznego w Lodzi" przystqpita 1 organizacja - Lodzki Okrqgowy Zwiqzek Lekkiej 
Atletyki. Oferta pod wzglqdem formalnym zostala zlozona prawidlowo. 

Nastqpnie Komisja ocenila merytorycznie zlozone oferty. Oceniano zgodnoSC ofert 
z wymaganianli szczegolowymi do konkursu, a takze z nastqpujqcymi kryteriami: 

mozliwoS6 realizacji zadania publicznego przez oferenta [od 0 do 61 pkt; 
przedstawiona kalkulacja kosztow realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego 
zakresu rzeczowego [od 0 do 81 pkt; 
proponowana jakoSC wykonania zadania i kwalifikacje osob, przy udziale kt6rych 
oferent bqdzie realizowak zadanie publiczne [od 0 do 141 pkt; 
wysokoSC planowanego przez oferenta udzialu Srodkow finansowych wlasnych 
lub srodk6w pochodzqcych z innych zrodel na realizac-jq zadania publicznego 
[od 0 do 51 pkt; 
planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym Swiadczenia 
wolontariuszy i praca spoleczna czlonkow [od 0 do 51 pkt; 
ocena rcalizacji zadan publicznych w przypadku organizacji, ktore w latach 
poprzednich realizowaly zlecono zadania publiczne, w tym rzetelnoici i terminowoici 
oraz sposobu rozliczenia Srodkbw otrzymanych na realizacjq zadaii [od -2 do 21 pkt; 
ocena specyfiki dyscypliny lub przedsiqwziqcia, atrakcyjnoS6 programu zawartego 
w ofercie i jego znaczenie dla lcidzkiego sportu [od 0 do 61 pkt. 



Oferta todzkiego Okrqgowego Zwi~zku Lekkiej Atletyki zostala rozpatrzona pozytywnie. 
Komisja zdecydowala, iz z uwagi na spelnienic wszystkich wymagan, niezbqdnych 
do sprawnego i prawidlowego przeprowadzenia imprezy, oferent otrzyma 100 % 
wnioskowanej kwoty dotacji. 

Podpisy czlonkow Komisji: / // 

.. - Marek Kondraciuk, Przewodniczqcy Komisj i ......................... 
&&&Q 

- Anna Swierkocka, czlonek Komisji ............................ .; ........................................ 

Monika Stefaniak, czlonek Komisji ........ - ........................................ 

........ - Wojciech Ulatowski, czlonek Komisji .......................................... 

.............. - Jaroslaw Skura, czlonek Komisji .......................................... 

- Dorninik Warda, czlonek Komisji.. 

Zalqczniki do protokolu: 

upowaznienie pracownikow Wydzialu Sportu do analizy formalnej oferty konkursowej; 
lista obecnoSci na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 24 stycznia 2019 r.; 
oswiadczenia czlonkow Komisji Konkursowej (6 szt.); 
protokol oceny formalnej oferty zgloszonej do konkursu ofert na realizacjq ww. zadania; 
karty oceny merytorycznej oferty zlozonej na ww. zadanie (6 szt.); 
zestawienie zbiorcze. 


