
PROTOKOL Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ 
z dnia Illutego 2019 r. 

dzialaj~cej na podstawie Zarzqdzenia Nr 287/VIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
2 stycznia 2019 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania 
Komisji Konkursowej do opiniowania oCert w otwartym konkursic ofert w formie wsparcia 

~
.ealiZaCji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie 
wspierania szkolenia sportowego oraz organizacji zajyc sportowych z udzialem os6b 

niepelnosprawnosciq: 

.,Organizacja zajyc sportowych z udzialcm os6b z niepelnosprawnosciq" realizacja 
w terminie stycze6 - grudzien 2019 r. 

Obradom Komisji przewodniczyf Pan Marek Kondraciuk - Dyrektor Wydzialu Sportu 
\\ Dcpartamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzydu Miasta l.odzi. 

W posiedzeniu uczestniczyli czlonkowie Komisji: 

• Anna Swierkocka - p.o. Zastypcy Dyrektora Wydzialu Sportu, 

• Monika Stefaniak - p.o. Kierownika Oddzialu Kultury Fizycznej w Wydziale Sportu, 

• Krystian Wolnicki - gl6wny spccjalista w Oddziale Kultury Fizycznej w Wydziale 

Sportu, 

• Lukasz Jankowski - inspektor w Odd7iale Kultury Fizycznej w Wydziale Sportu, 

• Monika Dyla - przedstawiciel organizacji pozarzqdowej - Polskic Stowarzyszenie 

na Rzecz Os6b z lJ posledzeniem U myslowym - Kolo w lodzi, 

• Jaroslaw Skura -- przedstawiciel organizacji pozarzqdowej - Klub Sympatyk6w Pilki 

Siatkowej. 

Na wstypie czlonkowie Komisji zlozyli oswiadczenia 0 niepozostawaniu w jakimkolwiek 
stosLinku prawnym ani faktycznym z podmiotami biorqcymi udzial w procedurze 
konkursowej. 

Komisja zapoznala siy i przyjyla protok61 oceny formalnej ofert zgloszonych do konkursu 
na realizacjy ww. zadania, kt6ry zos1al sporz,}dzony przez upowaznionych pracownik6w 
Wydzialu Sportu UML 

Do konkursu oteli na zadanie .,organizacja za.lYc sportowych z udzialem os6b 
z niepelnosprawnosciq" przystqpiJo 5 organizacji pozarzqdowych, skladajqc 5 ofert. 

\\1 wyniku analizy formalnej ustalono, zc wszystkie oferty spelnily wymagania formalne 
konkursu ofert. 

Nast9pnic oceniano zgodnosc otert z vvymaganlaml szczeg610wymi do konkursu, a takze 
z nastt;pujqcymi kryteriami: 

1) mozliwosc realizacji zadania puhl iczncgo przez oterenta - [od 0 do 6] pkt; 
2) przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym 

w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego - rod 0 do 8] pkt; 
3) proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b przy udzialc ktorych 

ofercnt bydzic realizowac zadanie publiczne - [od 0 do 14] pkt; 



4) wysokosc planowanego prz~z ()fer~nta udzialu srodk6w finansowych wlasnych 
luh srodk6w pochodzqcych z innych :h6del na realizacjy zadania publicznego 
- rod 0 do 5] pkt~ 

5) planowany przcz ofercnta wktad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia 
wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w -lod 0 do 5] pkt; 

6) ocena realizacji zadan puhlicznych w przypadku organizacji, kt6re w latach 
poprzcdnich rcalizowaly zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci 
oraz sposobu rozIiczenia srodkow otrzymanych na rcalizacjy zadat1- [od -2 do 2] pkt; 

7) oeena spceytiki dyscypliny lub przedsiywziycia, atrakcyjnosc programu zawartcgo 
W ofcreic i jego znaezenie dia lodzkicgo sportu - [od 0 do 6] pkt. 

Zgodnie z wyzcj wymienionymi skalami punktowymi maksymalnie oferta mogta uzyskac 
46 punkiow. 55% punktacji uprawniajqcej do dofinansowania stanowilo 25 punktow. 

Po occnie merytorycznej of ere ktora polegata na ich om6wieniu i wsp6lnym ustaleniu 
punktacji. Komisja zdccydowa!a 0 przyznaniu srodk6w na realizacjy ww. zadania. 

Z uwagi na zapewnienic szerokicj i \"()znorodnej o1'erty zajyc dla os6b z niepelnosprawnosciq, 
Komisja zdceydowata, aby wszysey oferenei, kt6rzy spelnili wymagania formalne 
i merytorycznc dostali dotinansowanie i mogli realizowac zaplanowane zadanie. Ze wzgIydu 
na zmniejszenic kwot przyznanych, w stosunku do wnioskowanych, Komisja zaproponowata. 
aby beneiicjenci konkursu zlozyli aktualizacjy kosztorys6w i harmonogram6w realizacji 
dofinansowanych zadan. 

Na tym posiedzenic Komisji zakot1ezono. 

Podpisy ezlonk6w Komisji: 

-Marek Kondraciuk. Przewodnicn}cy Kom .~ .. 

DYREKTOH 
Wydzlalu sportu 

- Anna Swierkocka. czlonek Komisji ... . >--~~~.~.r.~~~:.4.("-' .................................................. . 
- Moni~a Stcla111~k: c~lonek.Komisil: .......... !~i0.t~.~ ......................................... . 
- Klystlan Wolnlekl. czlonek KomlsJl ............ ~ ............................................................ . 

- Lukasz Jankowski. ezlonek Komi~ii .. c:ff:'1.{~"c~~ ........................................... . 
, (r c·~· 

- 0111 a. y,a. ez,one' om IS.l 1. ............. ~ ... .'.':l ......................................................................... . M 'k [) ~ 1 k K ... 1'~ll. )\ roC' 

- Jaroslaw Skura, czlonek Komisji ........... .!. ............................................................................. . 
r 

Zalqczniki do protokolu: 

• upowaznienie pracownik6w Wydzialu Sportu do otwarcia i analizy formalnej ofert 
konkursowych; 

• lista obecnosci na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 11 lutego 2019 r.; 

• oswiadczenia cztonk6w Komisji; 
• protok61 oeeny lormalncj ofert zgloszonych do konkursu ofert na realizacjy ww. zadat1; 
• karty oceny merytorycznej ofert zlozonych na zadanie: "organizacja zajyc sportowych 

z. udziakm os6h z nicpetnosprawnosciL(; 
• zestawicnie zbiorczc "orgamzaeJa zajyc sportowych z udzialem os6b 

z niepdnosprawnosciq". 

2 


