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PROTOKO~ann Lda('uwska 

Z posiedzenia w dniu 15 lutego 2018 r. Komisji Konkursowej powotanej ZarzCJdzeniem 
Nr 7617/V1I/18 Prezydenta Miasta lodzi z dnia 19 stycznia 2018 r. do opiniowania ofert 
W otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczC)cego 
dziatan na rzecz os6b niepetnosprawnych w zakresie wspierania os6b niestyszClcvch 
w kontaktach z komerkami organizacyjnymi Urz~du Miasta todzi i miejskimi jednostkami 
organizacyjnymi - swiadczenie ustug ttumacza migowego. 

uczestnicy posiedzenia (lista obecnosci czronkow komisji stanowi zatqcznik nr 1 do protoko/u) 

1) Przewodniczqca: 

2-6) Czlonkowie: 

Osoba obstugujqca Komisje: : 

Katarzyna Tr~da·Pisera 
Rzecznik Os6b Niepelnosprawnych, 

Agata Tylipska 
Przedstawiciel Wydzia/u Zdrowia i Spraw Spolecznych 

Urz~du Miasta todzi , 

Artur Skerzak 

Przedstawiciel Biura ds. P3rtycypacji Spolecznej Urz~du 

Miasta 1:.odzi, 

Joanna Mroczek 
PrzedstawiCiel Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej 

w todzi, 

Jan Bujnowicz 

P rzedstawiCiel Organ i za cji Poza rzqdowej, 

Fundacja im. Brata Alberta, 

Monika Dyia 
Przed stawiciel Organ i 2 acj i Poza rZqd owej, 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Os6b z NiepemosprawnoSciq 
Intelektualnej Kola w todzi. 

Sylwia Komornicka 
- pracownik Wydziatu Zdrowia i Spraw Sporecznych 

Urz~du Miasta tod2i. 



Obrady Komisji Konkursowej, zwanej dalej Komisjq, rozpoczE:ly si~ i zakorlczyty w dniu 

15 lutego 2018 r. Przewodniczyta im Pani Katarzyna Trtida-Pisera - Rzecznik Os6b 

Niepetnosprawnych. Obrady Komisji odbywaly si~ prz.y obecnosci wi~kszosci czlonk6w 

Komisji. 

Przewodniczqca Komisji powita/a zebranych, nast~pnie odczytara tresc ogtoszen ia 

o konkursie oraz przekazala cZfonkom Komisji nast~puj~ce dokumenty : 

• List~ obecnosci (stanowiqCq zalqcznik nr 1), 

• Zarzqdzenie Nr 7617/V11/18 Prezydenta Miasta todzi z dnia 19 stycznia 2018 r. wraz 

z regulaminem post<;powania Komisji Konkursowej (stanowiqcym zatqcznik nr 2L 
• Karty oceny merytorycznej oferty zloionej w ramach konkursu (wypetnione przez 

cZfonk6w komisji stanowiq za/qcznik nr 3). 

Przewodniczqca zapoznala Komisj~ z protoko~em otwarcia oferty (zatqcznik nr 4) oraz 
poinformowala zebranych, ie na konkurs wptyn~ta 1 oferta w formie papierowej. 

Zgodnie z Ogtoszeniem 0 konkursie, do ofert , kt6re podlegaly jednokrotnemu usuni~ciu 
brak6w i nieprawidlowosci naleialy te, w kt6rych : 

1. brak bylo podpisu jednej z os6b uprawnionyeh; 

2. nie zalClezono wymaganych zalqcznik6w wskazanych w ogloszeniu konkursowym lub 
ziozono je niekompletne . 

W wyniku analizy formalnej oferty Polski ego ZwiClZku Gluchych stwierdzono brak podpisu 

jednej z upowainionych os6b. Brak zostat usuni~ty we wskazanym oferentowi terminie . 

Nast~pnie Przewodniczqca przedstawila zebranym upowainienia zespotu tech nicznego 

obs{ugujqcego Komisj~ (stanowiqce za/qcznik nr S) do dokonania otwarcia kopert Z ofertami 

oraz sporzqdzenia wst~pnej oceny pod wzgl~dem formalnym oraz wypelnienia Karty Analizy 

Formalnej Oferty. 

Na prosb~ PrzewodniczqceJ - po podaniu przez niq nazwy oferenta - czlonkowie Komisji 

podpisali oswiadczenia 0 tym, ie nie pozostaj'l/pozostajq w stosunku prawnym b'ldi 

fa!ctycznym z podmiotem przyst~pujqcym do otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadania publicznego z zakresu dzialar'! na rzecz os6b niepetnosprawnych (za/qcznik nr 6) . 

W dalszej cz~sci spotkania Przewodniczqca przedstawila czlonkom Komisji nastE:puj'!cy 

porzqdek obrad : 

1. Ostateczna anal iza zlozoneJ oferty pod kqtem formalnym lub podj~cie rozstrzygni~c 

odnosnie odrzucenia oferty ze wzgl~du na niekompletnosc bCjdi niespelnienie 

pozostalych wymog6w konkursu; 

2. Prezentacja oferty i dyskusja nad niq; 

3. Dokonanie oceny oferty poprzez jej punktacj~; 
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4. Upowainienie zespotu technicznego obstuguj C}cego Komisjt; do opracowania wyniku dla 

zadania, a takie przygotowania propozycji w zakresie przedmiotu dotacji i kwoty dotacji 

dla oferty; 

5. Zatwierdzenie wyniku konkursu oraz analiza propozycji przeznaczenia kwoty dotacji d la 

oferty, jak rowniei podj~cie rozstrzygnil;e w tym zakresie przez Komisj~ KonkursowCj; 

6. Zakoriczenie. 

Komisja jednog/osnie przyj~ta proponowany porzqdek. 

Przed przystqpieniem do prezentacji i analizy oferty, przewodniczqca Komisji zaznaczyla, 

ii zgodnie z og/oszeniem 0 konkursie, kwota dotacji dla oferty w roku bieiqcym nie moze bye 

wyisza nii 44.230 zl. i jednoczesnie nie moze przekroczyc 95% wartosci ca/ego zadania . 

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

traktowana, jako niespelniajqca tego I.vymogu konkursu . Zaznaczyta takze, ie wysokosc 

srodk6w przeznaczonych na realizaCJ~ zadania w latach 2019 - 2020 wynosi do 50.000 zl. 

rocznie, /<Jeznie do 144.230 zl w latach 2018 - 2020, a termin realizacji zadania dotyczy 

okresu od 12 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. Poinformowaia rowniei, ie of ere nt, ktory 

przystCjpil do konkursu prawidlowo rozliczyl si~ z uzyskanych w poprzednich latach dotacji . 

Nast~pnie pod dana dyskusji i punktacji jedynq ofertEi spe/niajqCC} wymogi konkursu 

Na posiedzeniu Komisja upowaznila zespo/ techniczny do sporzqdzenia, 

w czasie posiedzenia, wynikow dla oferty ztoionej do zadania oraz propozycji kwoty 

i przedmiotu dotacji dla oferty. 

Na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2018 r ., Komisja jednogtosnie zaakceptowata wynik 

sporzqdzony przez zespo/ techniczny (za/qcznik Nr 7) .. \ast~pnie, po dokonaniu analizy oferty 

w powyiszym dzialaniu, Z uwzgl~dnieniem wysokosci punktacji oferty oraz proponowanej 

kwoty dotacji, Komisja doszta do nast~pujqcVch ustalen : 

• w zadaniu, kwota do rozdysponowania wynosita 44.230 zt., a po uwzgl~dnieniu ofertv 

zloionej przez Polski Zwiqzek Gtuchych Oddziai w todzi rozdysponowano kwot~ 

42.309,00 zl. (w przeliczeniu na tygodnie, proporcjonalnie do czasu realizacji zadania 

pocZCjwszy od dnia 261utego br.) nierozdysponowane srodki finansowe z ww. zadania 

to: 1.921,00 zt. Komisja jednomyslnie przyj~!a wysokosc i przeznaczenie dotacji 

okreslonej w zatCjczniku Nr 7. 

Komisja rekomenduje Prezydentowi lViiasta do zatwierdzenia 1 ofert~ Polskiego Zwiqzku 

Gtuchych Oddzial w t.odzi, na kwot~ proponowanej dotacji, ktora wynosi 42.309,00 zf. 

(zat Nr 7). Powyisza oferta spelnia wymogi okreslone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Oz.U. z 2016 r. poz. 1817 Lj.) 

i w ogtoszeniu z dnia 19 stycznia 2018 r. 0 otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji 

zadania publicznego, dotyczCjcego dz ialalnosci na rzecz os6b niepelnosprawnych. 
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Rownoczesnie oferta ta uzyskata 116 pkt. (aeena srednia: 29,00) wedlug kryteri6w 

ustalonych dla konkursu i jest ofertq korzystnq i jedynCj podlegajqcq ocenie. 

Przewodniczqca Katarzyna Tr~da Pisera podzi~kowala zebranym za udziat w pracach 

Komisji oraz zespo!owi technicznemu za przygotowanie materia/ow i zakorkzy/a posiedzenie. 

t6di, dnia 15 lutego 2018 r. 
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cZtONKOWIE KOMISJI 

1. Katarzyna Tr~da-Pjsera ;f{J.~ ';;;rA / ?~ .. , ..... .. j .. ......... : ... .. .................................. .. 

2. Artur Skorzak #~/ ~~ 
••• • •• ••• ' II ., ••••• • • ••••• • • •• ••••• t • • • • ••• ••• ••• _ •••• ,' ., ••••••••• 

3. Agata Tylipska 
~ r,'/.n)~ ............. ...... , ....... .. .......... ~.I.· .......... ~~ .. .. .. ~ ...... L. 

4. Joanna Mroczek 

5. Jan Bujnowicz 

6. Monika Oyta ... . /!.~~~~ ... . l&;1..:r.: ......................... " .. 


