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PROTOKOL Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ 
z dnia 11 lutego 2019 r. 

dziataj'}cej na podstawie zarz'}dzenia Nr 306 /VlIII19 z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie 
ogloszenia otwartego konkursu orert i powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 
w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia rcalizacji zadania publicznego wspieranie 
i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wydatkow rcalizowanych w ramach bud7':etu 

obywatelskiego: 
~ ' .. ) 
ft). ~ 1. Na Lodzkich Wzniesieniach z nordic walking siy dotleniaj - realizacja w terminie marzec -

..... 1 '" 

~ listopad2019r.~ . .., ., .. 
~ '< 2. Tutaj chodzy bo tu mleszkam. Nordic walkll1g na Mlleszkach- reahzacJa w termll1le 

t3 ~ marzec - li~topa~ 2019 :.; ., . . . ., .. 
3: c--l 3. UnihokeJ bawl, ~cz~ l,wychowll:!e. Ogol~10~ost~pne zaJycla spo~o,:e dla dZlC.Cl.1 mlodzl~ZY 

s.- - mieszkaI1cOW oSledh Starego Wldzewa I Plastow-Kurak - reahzacJa w tcrmlme styczcn -

~ grudzie112019 r. 

d Ohradom Komisji przcwodniczyl Pan Marek Kondraciuk - Dyrektor Wydzialu Sportu 
w Dcpartamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzydu Miasta l,odzi. 

W posiedzcniu uczestniczyli czlonkowie Komisji: 

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

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

• Krystian Wolnicki - glowny specjalista w Oddziale Kultury Fizycznej w Wydziale 

Sportu. 

• Monika Dyla - przedstawiciel organizacji pozarzqdowej - Polskie Stowarzyszenie 

11a Rzccz Osob z Uposledzeniem Umyslowym - Kolo w Lodzi, 

• laroslaw Skura - przedstawiciel organizacji pozarzqdowej - Klub Sympatyk6w Pilki 

Siatkowej. 

Na wst9pie czlonkowie Komis.1i ztozyli oswiadczcnia 0 niepozostawaniu w jakimkolwiek 
stosunku prawnym ani faktycznym z podmiotami biorqcymi udzial w procedurze 
konkursowcj. 

Komisja zapoznala siy i przyjyla protok61 occny formalnt:i ofert zgloszonych do konkursu 
na realizacjy ww. zadan, ktory zostal sporzqdzony przez upowaznionych pracownikow 
Wydziatu Sportu UML. 
Do konkllrsu ofert na zadanie: 
I. Na L6dzkich Wzniesieniach z nordic walking siy dotleniaj - rcalizacja w terminie marzec -
listopad 2019 r. - przystqpila 1 organizacja skladajqc 1 oferty; 
2. Tutaj chodzy bo tu mieszkam. Nordic \valking l1a Mileszkach- realizacja w terminie 
marzec - listopad 2019 1'. - przystqpila t organizacja skladajqc 1 oterty: 
3. Ul1ihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogolnodostypne zajycia sportowe dla dzieci i mlodziezy 
- mieszkallc6w osiedli Starego Widzewa i Piastow-Kurak - realizacja w terminie styczen -
grlldzieI1 2019 r. - przystqpila 1 organizacja skladajqc 1 oferty; 



W wyniku analizy formalnej ustalono, ze wszystkie oferty spelnily wymagania formalne 
konkursu ofcli. 

Nastypnie oeeniano zgodnosc oYert z wymaganIamI szezegolowymi do konkursu, a takze 
z nastypujqeymi kryteriami: 

1) mozli\vosc realizaej i zadania publieznego przez oferenta - [od 0 do 6] pkt; 
2) przedstawiona kalkulaeja kosztow realizacji zadania publicznego, w tym 

w odnicsieniu do jego zakresll rzeczowego - [od 0 do 8] pkt; 
3) proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacjc osob przy udziale ktoryeh 

ofcrent bydzie realizowac zadanic publicznc - [od 0 do 14] pkt; 
4) planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadezenia 

woiontariuszy i praea spoleezna czlonkc)\v - [od 0 do 5] pkt; 
5) ocena realizacji zadan pllblicznych w przypadku organizaeji, ktore w lataeh 

poprzednieh realizowaly zleeone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosei 
oraz sposobu rozliezenia srodk6w otrzymanyeh na realizaejy zadai1- [od -2 do 2] pkt; 

6) ocena speeyfiki dyseypliny lub przedsiywziycia, atrakeyjnosc programu zawartego 
w ofercie i jego znaczenic dla lodzkicgo sportu - [od 0 do 6] pkt. 

Zgodnie z wyzej wymienionymi skalami punktowymi maksymalnie oferta mogla llzyskac 
41 punkt6w. 55% punktacji uprawniajqcej do dotinansowania stanowilo 23 punkty. 

Po oeenic merytorycznej ofert, kt()ra polegala na ieh omowicniu i wspolnym ustaleniu 
Pllnktacji. Komisja zdecydowala 0 przyznaniu srodk6w na reaIizacjy ww. zadan 

Z uwagi na to, ze zlozone oterty miescily siy w planowanyeh wydatkach w ramach Budtetu 
Ohywatelskiego, Komisja zdecydowala, ahy wszyscy oferenci, kt6rzy spelnili wymagania 
formalne i mcrytorycznc dostali dotinansowanie w wysokosci 100 % wnioskowanyeh kwot 
i mogli realizowac zaplanowane zadanie. 

Na tym posiedzenie Komisji zako6czono. 

/ 

DYREKTOR I) ') Wydzlalu Sportu 

Podpisy cZlonk6~ KomiSji:. .~._. _:. ' .. _ .. _.,. -k. Marek Kondmciuk 

-Marek KondraclUk. Przewodmczqcy Kom I~IL .(~"." .. -.• ' ..... , ....... ~ ....................... . 
- Anna Swierkoeka, czlonek Komisji ....... dw:~.~.4.:~ ........................................... .. 
- Monika Stefaniak, czlonek KOmiSji ........... fYJ.f.!!-:~:~.;: .. ~:~ ................................... .. 
- Krystian Woinicki, ezlonek KOmiSji.. .......... M~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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- Monika Dyla, czlonek Komisji ... ............ <;.,~'~.~1:}\.t:.. ............................................................... .. 
J' . ,I, Sk I k K '," Jtf2~ -. d)()S,aw, ura, cz one omlSJ1 ............ f .... ~.~ .............................................................. . 
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• 
Zalqczniki do protokolu: 

• upowaznienic pracownik6w Wydzialu Sportu do otwarcia i analizy formalnej otert 
konkursowych; 

• lista obecnosci na posiedzcniu Komisji Konkursowej w dniu 11 lutego 2019 r.; 
• oswiadczenia czlonk6w Komisji; 
• protok61 occny formalnej ofert zgloszonych do konkursu ofert na realizacjtt ww. zadat1; 
• karty oceny merytorycznej olcrt zlozonych na zadanie; 
• zestawienia zbiorcze ofert. 


