
  

 

Protokół końcowy 

 

1. Zgodnie z zarządzeniem Nr 2742/2022 Prezydenta Miasta Łodzi dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert  

w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy 

społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób oraz w sprawie przeznaczenia lokali z zasobu mieszkaniowego Miasta Łodzi  

na realizację tych zadań, na realizację zadań publicznych wpłynęło łącznie 7 ofert, w tym  

na realizację: 

1) zadania 1 pn. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych treningowych  

dla osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, funkcjonujących w obszarze rewitalizacji”: 

2 oferty złożone przez: 

- Fundację Szczęśliwej Drogi, 

- Fundację im. Joanny Bednarczyk; 

2) zadania 2 pn. „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym treningowym  

w obszarze rewitalizacji dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi o większym stopniu 

samodzielności (ul. Sienkiewicza 56 lok. 16)”: 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Młodzieży 

I Osób Z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin I Przyjaciół „Pomost”; 

3) zadanie 3 pn. „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym wspieranym  

w obszarze rewitalizacji dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi o mniejszym stopniu 

samodzielności /wymagających większej intensywności usług (ul. Wschodnia 42 lok. 3)”:  

1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Młodzieży I Osób Z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin 

I Przyjaciół „Pomost”; 

4) zadanie 4 pn. „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym wspieranym  

w obszarze rewitalizacji dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi o większym stopniu 

samodzielności/ wymagających mniejszej intensywności usług (ul. Włókiennicza 3 lok. 12)”:  

1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Młodzieży I Osób Z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin 

I Przyjaciół „Pomost”; 

5) zadanie 5 pn. „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym wspieranym  

w obszarze rewitalizacji dla 5 osób z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną  

(ul. Sienkiewicza 79 lok. 5)”: 1 oferta złożona przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy 

„Słyszę Serce”; 

6) zadanie 6 pn. „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym treningowym  

w obszarze rewitalizacji dla 3 osób z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną  

(ul. Kilińskiego 39 lok. 2)”: 1 oferta wspólna złożona przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Pomocy „Słyszę Serce” oraz Fundację Aktywnej Rehabilitacji FAR. 

2. Na podstawie § 7 ust. 5 „Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych 

konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz o kontroli realizowanych zadań  

i rozliczania przyznanych dotacji”, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 2202/2022 Prezydenta 

Miasta Łodzi z dnia 29 września 2022 r., Pan Piotr Kowalski – Przewodniczący Komisji Konkursowej  

Panią Elizę Mistrzak oraz Panią Beatę Lucimińską – pracowników MOPS w Łodzi do oceny  

pod względem formalnym ofert złożonych do otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji 

zadań publicznych, dotyczących pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, zgodnie z zarządzeniem  

Nr 2742/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 08 grudnia 2022 r. 



  

 

3. Wszystkie oferty zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym: spełniły wymogi formalne 

określone w otwartym konkursie ofert. Tym samym oferty podlegały dalszej ocenie merytorycznej 

przez Komisję Konkursową. 

4. Zgodnie z § 8 ust. 2 załącznika do zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2202/2022  

z dnia 29 września 2022 r., Komisja obradowała zdalnie za pośrednictwem Generatora Wniosków  

w dniu 2 stycznia 2023 r. Komisja Konkursowa dokonywała oceny ofert w składzie: 

1) Przewodniczący:        - Piotr Kowalski 

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi; 

2-6) Członkowie:          - Eliza Ziółkowska-Lewandowicz 

Kierownik Wydziału Wspierania Ekonomii Społecznej w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Łodzi; 

- Marlena Mazerant 

Kierownik Wydziału Pomocy Stacjonarnej w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Łodzi; 

- Katarzyna Marcinkiewicz 

p.o. Kierownika Wydziału Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi; 

- Jan Bujnowicz 

przedstawiciel organizacji pozarządowej; 

- Monika Dyła 

przedstawiciel organizacji pozarządowej. 

Jeden z członków Komisji Konkursowej (powołanej zarządzeniem Nr 2742/2022 Prezydenta Miasta 

Łodzi z dnia 08 grudnia 2022 r.) z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność, nie uczestniczył  

w posiedzeniu. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

5. Kierujący pracami Komisji zaprosił za pośrednictwem poczty elektronicznej członków Komisji  

do merytorycznej oceny ofert, które zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym. 

6. Przewodniczący przedstawił także członkom Komisji „Informacje oraz pytania pomocnicze przy 

ocenie oferty” istotne do dokonania oceny merytorycznej (załącznik Nr 5 do Trybu – zarządzenie 

Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2202/2022 z dnia 29 września 2022 r.). 

7. Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej, członkowie Komisji Konkursowej poprzez m.in. 

Generator Wniosków złożyli oświadczenie, którego wzór określił załącznik do zarządzenia 

Nr 2742/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 08 grudnia 2022 r.  

8. Przy ocenie ofert zastosowano kryteria i skalę ocen określone w punkcie VIII.2 ogłoszenia 

konkursowego. Po wpisaniu przez członków Komisji oceny ofert w Karty Oceny Merytorycznej  

i ostatecznym zatwierdzeniu w generatorze wniosków, zespół techniczny wygenerował i przedstawił 

Przewodniczącemu wyniki oceny merytorycznej.  

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 40 pkt (ocena końcowa – 

średnia, obliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, z ocen łącznych wystawionych 

przez osoby, które oceniały oferty).  

 

Na realizację zadania 1 pn. Prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych 

treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700  

i 2140) , funkcjonujących w obszarze rewitalizacji zakwalifikowano do oceny merytorycznej  

2 oferty: Fundacji Szczęśliwej Drogi oraz Fundacji im. Joanny Bednarczyk.    

Oferta Fundacji Szczęśliwej Drogi otrzymała 33,67 pkt na 40,00 pkt możliwych. 

Oferta Fundacji im. Joanny Bednarczyk otrzymała 22,33 pkt na 40,00 pkt możliwych. 



  

 

Zgodnie z ust. 4 części III. „Warunki przyznawania dotacji” ogłoszenia o konkursie, w konkursie  

na realizację zadania 1 może zostać wybrana więcej niż jedna oferta, jednocześnie dopuszcza się 

możliwość złożenia przez oferenta oferty na prowadzenie więcej niż jednego mieszkania 

chronionego treningowego z zastrzeżeniem konieczności ujęcia w sekcji V oferty „Kalkulacja 

przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” podziału kosztów ze wskazaniem lokalizacji 

konkretnego mieszkania. 

Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem: 

Po zakończeniu opiniowania ofert, lista rankingowa (zgodna z Generatorem Wniosków) wskazała,  

że oferta Fundacji Szczęśliwej Drogi uzyskała najwyższą średnią ocenę punktową.  

Komisja Konkursowa uznała, że ww. oferta spełniła kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert 

i zaproponowała przyznać środki finansowe na realizację zadania Fundacji Szczęśliwej Drogi  

w wysokości 357.831,00 zł.  

W związku z powyższym, Komisja rekomenduje ww. wynik do rozstrzygnięcia Wiceprezydentowi 

Miasta Łodzi.  

 

Na realizację zadania 2 pn. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym 

treningowym w obszarze rewitalizacji dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi o większym stopniu 

samodzielności (ul. Sienkiewicza 56 lok. 16) zakwalifikowano do oceny merytorycznej 

1 ofertę: Stowarzyszenia Młodzieży I Osób Z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin I Przyjaciół 

„Pomost”.  

Oferta Stowarzyszenia Młodzieży I Osób Z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin I Przyjaciół 

„Pomost” otrzymała 28,67 pkt na 40,00 pkt możliwych. 

Zgodnie z ust. 4 części III. „Warunki przyznawania dotacji” ogłoszenia o konkursie, w konkursie  

na realizację zadania 2 zostanie wybrana jedna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem: 

Komisja Konkursowa uznała, że ww. oferta spełniła kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert 

i zaproponowała przyznać środki finansowe na realizację zadania Stowarzyszeniu Młodzieży I Osób  

Z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin I Przyjaciół „Pomost” w wysokości 101.610,00 zł.  

W związku z powyższym, Komisja rekomenduje ww. wynik do rozstrzygnięcia Wiceprezydentowi 

Miasta Łodzi.  

 

Na realizację zadania 3 pn. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym 

wspieranym w obszarze rewitalizacji dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi o mniejszym stopniu 

samodzielności /wymagających większej intensywności usług (ul. Wschodnia 42 lok. 3) 

zakwalifikowano do oceny merytorycznej 1 ofertę: Stowarzyszenia Młodzieży I Osób Z Problemami 

Psychicznymi, Ich Rodzin I Przyjaciół „Pomost”.  

Oferta Stowarzyszenia Młodzieży I Osób Z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin I Przyjaciół 

„Pomost” otrzymała 29,00 pkt na 40,00 pkt możliwych. 

Zgodnie z ust. 4 części III. „Warunki przyznawania dotacji” ogłoszenia o konkursie, w konkursie  

na realizację zadania 3 zostanie wybrana jedna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem: 

Komisja Konkursowa uznała, że ww. oferta spełniła kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert 

i zaproponowała przyznać środki finansowe na realizację zadania Stowarzyszeniu Młodzieży I Osób  

Z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin I Przyjaciół „Pomost” w wysokości 112.015,00 zł.  

W związku z powyższym, Komisja rekomenduje ww. wynik do rozstrzygnięcia Wiceprezydentowi 

Miasta Łodzi.  

 



  

 

Na realizację zadania 4 pn. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym 

wspieranym w obszarze rewitalizacji dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi o większym stopniu 

samodzielności/ wymagających mniejszej intensywności usług (ul. Włókiennicza 3 lok. 12) 

zakwalifikowano do oceny merytorycznej 1 ofertę: Stowarzyszenia Młodzieży I Osób Z Problemami 

Psychicznymi, Ich Rodzin I Przyjaciół „Pomost”.  

Oferta Stowarzyszenia Młodzieży I Osób Z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin I Przyjaciół 

„Pomost” otrzymała 29,33 pkt na 40,00 pkt możliwych. 

Zgodnie z ust. 4 części III. „Warunki przyznawania dotacji” ogłoszenia o konkursie, w konkursie  

na realizację zadania 4 zostanie wybrana jedna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem: 

Komisja Konkursowa uznała, że ww. oferta spełniła kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert 

i zaproponowała przyznać środki finansowe na realizację zadania Stowarzyszeniu Młodzieży I Osób  

Z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin I Przyjaciół „Pomost” w wysokości 110.371,00 zł.  

W związku z powyższym, Komisja rekomenduje ww. wynik do rozstrzygnięcia Wiceprezydentowi 

Miasta Łodzi.  

 

Na realizację zadania 5 pn. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym 

wspieranym w obszarze rewitalizacji dla 5 osób z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną  

(ul. Sienkiewicza 79 lok. 5) zakwalifikowano do oceny merytorycznej 1 ofertę: Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Pomocy „Słyszę Serce”. 

Oferta Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy „Słyszę Serce” otrzymała 28,33 pkt na 40,00 pkt 

możliwych. 

Zgodnie z ust. 4 części III. „Warunki przyznawania dotacji” ogłoszenia o konkursie, w konkursie  

na realizację zadania 5 zostanie wybrana jedna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem: 

Komisja Konkursowa uznała, że ww. oferta spełniła kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert 

i zaproponowała przyznać środki finansowe na realizację zadania Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Pomocy „Słyszę Serce” w wysokości 261.262,00 zł.  

W związku z powyższym, Komisja rekomenduje ww. wynik do rozstrzygnięcia Wiceprezydentowi 

Miasta Łodzi.  

 

Na realizację zadania 6 pn. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym 

treningowym w obszarze rewitalizacji dla 3 osób z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną  

(ul. Kilińskiego 39 lok. 2) zakwalifikowano do oceny merytorycznej 1 ofertę wspólną 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy „Słyszę Serce” oraz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR 

Oferta wspólna Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy „Słyszę Serce” oraz Fundacji Aktywnej 

Rehabilitacji FAR otrzymała 28,67 pkt na 40,00 pkt możliwych. 

Zgodnie z ust. 4 części III. „Warunki przyznawania dotacji” ogłoszenia o konkursie, w konkursie  

na realizację zadania 6 zostanie wybrana jedna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem: 

Komisja Konkursowa uznała, że ww. oferta spełniła kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert 

i zaproponowała przyznać środki finansowe na realizację zadania Międzynarodowemu 

Stowarzyszeniu Pomocy „Słyszę Serce” i Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR w wysokości 

151.140,00 zł.  

W związku z powyższym, Komisja rekomenduje ww. wynik do rozstrzygnięcia Wiceprezydentowi 

Miasta Łodzi.  

 

 



  

 

Podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej: 

 

 

 

Piotr Kowalski     ………………………………………………………… 

 

 

 

Łódź, dnia 2 stycznia 2023 r. 


