
PROTOK6t 

Z posiedzenia w dniu 28 grudnia 2017 r. Komisj i Konkursowej powotanej ZarzCldzeniem 
Nr 7299/V11/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 29 listopada 2017 r. do opiniowania ofert 
w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotycz'lcego 
dzialan na rzecz os6b niepefnosprawnych w zakresie wspierania os6b niestyszClcvch 
w kontaktach z kom6rkami organizacyjnymi Urz~du Miasta todzi i miejskimi jednostkami 
organizacyjnymi - swiadczenie uslug tlumacz~ igowego. 

Uczestnicy posiedzenia (Iista obecnosci cztonk6w komisji stanowi zatqcznik nr 1 do protokotu) 

1) Przewodniczqca: 

2-6) Cztonkowie: 

Osoba obstugujClca Komisj~: 

Katarzyna Tr~da-Pisera 
Rzeczn ik Os6b Niepetnosprawnych, 

Agata Tylipska 
Przedstawiciel Wydziatu Zdrcw ia i Spraw Spotecznych 

Urz~du Miasta t.odzi, 

Artur Skerzak 
Przedstawiciel Biura ds. Pa rtycypacj i Spotecznej U rz~ d u 
Miasta t.odz i, 

Joanna Mroczek 
Przedstawiciel Miejskiego Osrcdka Pomocy Spotecznej 

w t.odzi, 

Jan Bujnowicz 
Przeds tawiciel Organizacji Pozarzqdowej, 

Fundacja im. Brat a Aiberta, 

Monika Oyta 
Przedstawiciel Organizacj i Pozarzqdowej, 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz 0s6b z Niepelnosprawnosoq 
Intelektua lnq Koto w t.cdz i. 

Robert Prencel 
- pracownik Wydz iatu Zdrowia Spraw Spotecznych 

Urz~du M iasta t.odzi. 



Przebieg posiedzenia i ustalenia 

Obrady Komisji Konkursowej, zwanej dalej Komisj'l, rozpocz~ty si~ i zakor1czyty w dniu 

28 grudnia 2017 r. Przewodn iczyta im Pani Katarzyna TrEida-Pisera - Rzecznik Os6b 

Niepetnosprawnych. Obrady Komisji odbywaty s i ~ przy obecnosci wszystkich cztonk6w 

Komisji . 

Przewodniczqca Komisji powitata zebranych, nast~pnie odczytata tresc ogtoszenia 

o konkursie oraz przekazata cztonkom Komisji nast~pujqce dokumenty: 

• list~ obecnosci (stanowiCjc'l zatqcznik nr 1), 

• ZarzCjdzenie Nr 7299/V11/17 Prezydenta M iasta lodzi z dnia 29 listopada 2017 r. wraz 

z regu laminem post~powania Komisji Konkursowej (stanowiCjcym zatqczn ik nr 2), 

• Karty oceny merytorycznej oferty ztoionej w ramach konkursu. 

Przewodn iczqca zapoznata Komisj~ z protokotem otwarcia oferty (zatqcznik nr 3) oraz 

poinformowata zebranych, ie na konkurs wptyn~ta 1 oferta w form ie papierowej (wraz 

z uzupetnieniem). Przedstawita r6wniei zebranym upowain ien ia zespotu technicznego 

obstugujqcego Komisj~ (stanowiqce zatqczn ik nr 6) do dokonania otwarcia kopert Z ofertami 

oraz sporzCjdzenia wst~pnej oceny pod wzgl~dem formalnym oraz wypetnienia Karty Ana lizy 

Formalnej Oferty. 

Na prosb~ PrzewodniczCjcej - po podaniu przez niq nazwy oferenta - cztonkowie Komisji 

podpisa li oswiadczenia 0 tym, ie nie pozostajCj/pozost ajq w stosunku prawnym bqdi 

faktycznym z podmiotem przystr;pujqcym do otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadania publicznego z zakresu dziatari na rzecz os6b niepetnosprawnych (zatqcznik nr 4). 

W da lszej cze;sci spotkania Przewodniczqca przedstawita cztonkom Komisji nast~pujqcy 

porzqdek obrad: 

1. Ostateczna analiza ztoionej oferty pod kC}tem forma lnym lub podj~cie rozstrzygniEic 

odnosnie odrzucenia oferty ze wzglEidu na niekompletnosc bqdi niespetnienie 

pozostatych wymog6w konkursu; 

2. Prezentacja oferty i dyskusja nad niq; 

3. Dokonanie oceny oferty poprzez jej punktacj~; 

4. Upowainienie zespotu technicznego obstugujqcego KomisjEi do opracowania wyniku dla 

zadania, a takie przygotowan ia propozycji w zakresie przedmiotu dotacji i kwoty dotacj i 

dla oferty; 

5. Zatwierdzenie wyniku konkursu oraz analiza propozycji przeznaczen ia kwoty dotacji dla 

oferty, jak r6wniei podj~c i e rozstrzygnie;c w tym zakresie przez KomisjEi Konkursowq; 

6. Zakorkzenie. 

Komisja jednogtosn ie przYiEita proponowany porzqdek. 
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Przed przyst'lpieniem do prezentacji i analizy oferty, przewodniczqca Komisji zaznaczyfa, 

iz zgodnie z ogfoszeniem 0 konkursie, kwota dotacj i dla oferty nie moze bye wyzsza niz 

50.000 zl (w danym roku) i jednoczesnie nie moze przekroczye 95% wartosci catego zadania. 

W zwiqzku z tym, jesli w ofercie, wyst~puje si~ 0 wi~kszq kwot~ taka oferta moze bye 

traktowana, jako niespelniajqca tego wymogu konkursu. Zaznaczyta takze, ie wysokose 

srodk6w przeznaczonych na real i zacj~ zadan ia wynosi do 50.000 zl rocznie, Iqcznie 

do 150.000 zt w latach 2018 - 2020, a termin realizacji zadania dotyczy okresu od 2 stycznia 

2018 r. do 31 grudnia 2020 r. Po informowata r6wniez, ze of ere nt, kt6ry przystqpit 

do konkursu prawidtowo roz liczyl s i ~ z uzyskanych w poprzednich latach dotacji. 

Komisja przystC1pila do prezentacji i analizy zloionej oferty, zgloszonej do konkursu. 

W pierwszej kolejnosci om6wiono elementy z!oionej oferty budzqce wqtpliwoSci, 

co do spelniania przez nie wymog6w formalnych konkursu. Wynikato z nich, iz oferta 

" zostala zfozona na zadanie, kt6rego ermin rea lizacji nie miesci si~ w przedziale czasowym 

wskazanym w ogtoszeniu". Oferta Polski ego Zwiqzku Gtuchych - Oddziat l6dzki dotyczy 

jedynie rea lizacj i zadan ia w roku 2018. 

Czfonkowie Komisji podczas glosowan ia zdecydowa li j ednogtosnie, iz oferta, kt6ra 

posiada istotny ww. btqd forma lny jest niezgodna z celami konkursu . Dlatego tez nie zostafa 

dopuszczona do oceny merytorycznej i zostala odrzucona. Przewodniczqca jednoczesnie 

poprosila zesp61 techn iczny, obslugujqcy Komisj ~, do przygotowania IIzestawienia 

zbiorczego" z ww. wynik iem (zatqcznik nr 5). 

Na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2017 r' l Komisja, uwzgl ~dniajqc kryteria konkursowe 

(pkt. VII1.7.2. ogloszenia: lIiadna ze zfoionych alert nie spefnia wymogow zawartych 

w ogloszeniu"), podj~ta decyzj~ 0 uniewainieniu konkursu. 

Komisja przekazuje Prezydentowi Miasta lodzi swojq decyzj ~ celem zatwierdzenia. 

Przewodniczqca Katarzyna Tr~da-Pisera podz i~kowata zebranym za udziaf w pracach 

Komisji oraz zespo!owi techn icznemu za przygotowan ie materiatOw j zakonczyla posiedzenie. 

Robert Prencel 

t6dz, dnia 28 grudnia 2017 r . 
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t.adi, dnia 28 grudnia 2017 r. 

CZtONKOWIE KOMISJI 

1. Katarzyna Tr~da-Pisera 
- .:::::> -
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2. Artur Skerzak 
j;v~~ ~~S 

.. .. ............... ..... ..................................... 

3. Agata Tylipska ... .. .... .... ::? t~~ ...... .... :.~ .. If.~.~· ... ........ . 

4. Joanna Mroczek 
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5. Jan Bujnowicz 
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6. Monika Dyta 
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