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1. Zgodnie z zarzqdzeniem Nr 67/V1l1/18 Prezydenta Miasta todzi z dnia 6 grudnia 2018 r. 
w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert i powotania Komisji Konkursowej 
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadan 
publicznych w zakresie przeciwdziatania uzaleinieniom i patologiom spotecznym, na realizacj~ zadan 
publicznych w konkursie wptyn~to tqczni 25 ofert ztoionych przez: 

Stowarzyszenie Samopomocowe Abakus (1 oferta); 
Bank Zywnosci w todzi im . M. Edelmana (1 oferta); 
Stacja Opieki Srodowiskowej Konwentu Bonifratr6w w todzi (1 oferta) 
Caritas Archidiecezji t6dzkiej (3 oferty) 
Polski Komitet Pomocy Spotecznej Zarzqd Okr~gowy (1 oferta) 
Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu" (1 oferta) 
Dom Zakonny Zgromadzenia Si6str Urszulanek Serca Jezusa Konajqcego w todzi (1 oferta) 
Oratorium im. sw. Dominika Savio (1 oferta) 
Stowarzyszenie Matych Dzieci (1 oferta) 
Towarzystwo Przyjaci6t Dzieci Oddziat Dzielnicowy t6dz-Polesie (4 oferty) 
Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego (1 oferta) 
Fundacja Virako - Szcz~sliwe Podw6rka (1 oferta/) 
Stowarzyszenie MONAR - Swietlica Srodowiskowa "Piekarnia Wartosci" (1 oferta) 
Zgromadzenie C6rek Maryi Wspomoiycielki Inspektoria Warszawska (1 oferta) 
Towarzystwo Przyjaci6t Dzieci Zarzqd Oddziatu Dzielnicowego t6dz-G6rna (2 oferty) 
Mi~dzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "stysz~ Serce" (1 oferta) 
Fundacja Uwolnienie (1 oferta) 
Stowarzyszenie" Monar" Osrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzaleinien w K~blinach (1 oferta) 
t6dzki Oddziat Towarzystwa Rodzin i Przyjaci6t Dzieci Uzaleinionych "Powr6t z U" (1 oferta) 

2. Na podstawie § 7 ust. 5 "Trybu planowania, ogtaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych 
konkurs6w ofert na realizacj~ ze srodk6w budietu miasta todzi zadan publicznych przez organizacje 
pozarzqdowe oraz podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 L 0 

dziatalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadan i rozliczania 
przyznanych dotacji", stanowiqcego zatqcznik do zarzqdzenia Nr 9408/V1I/18 Prezydenta Miasta todzi z 
dnia 25 wrzesnia 2018 r., p. Iwona Iwanicka, Zast~pca Dyrektora Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych 
w Departamencie Polityki Spotecznej i Zieleni Urz~du Miasta todzi upowainita pracownik6w Wydziatu 
Zdrowia i Spraw Spotecznych Alicj~ Groblewskq i Iwon~ Burzyk do dokonania formalnej analizy ofert, 
ztozonych do otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadan publicznych w zakresie 
przeciwdziatania uzaleinieniom i patologiom spotecznym, zgodnie z zarzqdzeniem Nr 67/V1l1/18 
Prezydenta Miasta todzi z dnia 6 grudnia 2018 L, sporzqdzenia wst~pnej oceny ofert pod wzgl~dem 
formalnym oraz wypetnienia zatqcznika pn. II Kryteria Analizy Formalnej Oferty" (zatqcznik nr 1). 

3. W dniu 28 grudnia 2018 r. w siedzibie Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych w Departamencie Polityki 
Spotecznej i Zieleni Urz~du Miasta todzi przy ul. Zachodniej 47 odbyto si~ posiedzenie Komisji 
Konkursowej, powotanej zarzqdzeniem Nr 67/V11i/18 Prezydenta Miasta todzi z dnia 6 grudnia 2018 r. w 
sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert i powotania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w 
otwartym konkursie ofert w sktadzie: 
Przewodniczacy: - Iwona Iwanicka 

Zast~pca Dyrektora Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych 
w Departamencie Polityki Spotecznej i Zieleni Urz~du Miasta todzi; 

Cztonkowie : - Agnieszka Duszkiewicz - Nowacka 
Zast~pca Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w todzi 
ds. opiekunczych; 

- Eliza Zi6tkowska-Lewandowicz 
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Kierownik Wydziatu Wspierania Ekonomii Spotecznej w Miejskim Osrodku 

Pomocy Spotecznej w todzi; 
- Dorota Lenk 

kierownik I Wydziatu Pracy Srodowiskowej w Miejskim Osrodku Pomocy 

Spotecznej w todzi; 
- Otta Wi~ckowska-Czekalska 

kierownik II Wydziatu Pracy Srodowiskowej w Miejskim Osrodku Pomocy 
Spotecznej w todzi; 

- Piotr Zygmanowski 
kierownik III Wydziatu Pracy Srodowiskowej w Miejskim Osrodku Pomocy 
Spotecznej w todzi; 

- Marta Syguda 
p.o. kierownika Oddziatu ds. Spotecznych i Promocji Zdrowia 
w Wydziale Zdrowia i Spraw Spotecznych w Departamencie Polityki 

Spotecznej i Zieleni Urz~du Miasta todzi; 
- Anna Wasiak 

Inspektor w Oddziale ds. Spotecznych i Promocji Zdrowia 
w Wydziale Zdrowia i Spraw Spotecznych w Departamencie Polityki 
Spotecznej i Zieleni Urz~du Miasta todzi; 

- Ewa Grabarczyk 
Przedstawiciel Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury 
i Rozwoju Urz~du Miasta todzi; 

- Andrzej Wisniewski 
Przedstawiciel Stowarzyszenia Samopomocowego Abakus 

- Elzbieta Ejsbrejner - Gorska 
Przedstawiciel Mi~dzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy Slysz£: Serce 

(lista obecnosci - zatqcznik nr 2) . 
4. Sposob opiniowania ofert oraz kryteria i skale ocen ofert okreslit Regulamin pracy Komisji Konkursowej, 

stanowiqcy zatqcznik nr 2 do wskazanego wyzej zarzqdzenia Prezydenta Miasta todzi. 
5. Przedmiotem posiedzenia by to opiniowanie ofert ocenionych wytqcznie pozytywnie pod wzgl~dem 

formalnym, ztozonych do otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadan publicznych w 
zakresie przeciwdziatania uzaleznieniom i patologiom spotecznym. Posiedzenie Komisji Konkursowej 
rozpocz~ta p. Iwona Iwanicka - Przewodniczqca Komisji Konkursowej. P. Iwona Iwanicka przedstawita 
przedmiot konkursu oraz dokumenty prawa miejscowego, regulujqce prac~ Komisji. 

6. Nast~pnie cztonkowie Komisji Konkursowej otrzymali zestaw dokumentow zawierajqcy: 
oswiadczenie cztonka Komisji Konkursowej 0 niepozostawaniu cztonka Komisji Konkursowej w 
takim stosunku prawnym lub faktycznym z oferentami biorqcymi udziat w procedurze konkursowej, 
ktory moze budzic uzasadnionq wqtpliwosc co do jego bezstronnosci podczas oceniania ofert (wzor 
oswiadczenia cztonka Komisji Konkursowej stanowi zatqcznik do Regulaminu pracy Komisji 
Konkursowej), 
kserokopi~ zarzqdzenia Nr 67/V111/18 Prezydenta Miasta todzi z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 
ogtoszenia otwartego konkursu ofert i powotania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w 
otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadan publicznych w zakresie 
przeciwdziatania uzaleznieniom i patologiom spotecznym, 
karty oceny merytorycznej ofert. 

7. Cztonkowie Komisji Konkursowej podpisali oswiadczenia cztonka Komisji Konkursowej (zatqcznik nr 3) . 
8. W pierwszej kolejnosci pracownicy upowaznieni do dokonania formalnej analizy ofert pod kqtem 

spetnienia kryteriow analizy formalnej oferty, okreslonych w zatqczniku Nr 4 do "Trybu planowania, 
ogtaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursow ofert na realizacj~ ze srodkow 
budzetu miasta todzi zadan publicznych przez organizacje pozarzqdowe oraz podmioty, 0 ktorych mowa 
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, 
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oraz kontroli realizowanych zadan i rozliczania przyznanych dotacji", zgodnie z zarzqdzeniem 
Nr 9408/V11/18 Prezydenta Miasta todzi z dnia 14 lutego 2018 r., przedstawili wyniki przeprowadzonej 
analizy formalnej. Oferty spetnity wymogi, okreslone w Kryteriach Analizy Formalnej Oferty i podlegaty 

ocenie merytorycznej.2 oferty zostaty odrzucone pod wzgl~dem formalnym: Stowarzyszenie 

Samopomocowe Abakus (brak lokalu w obszarze dziatan), Stowarzyszenie MONAR - swietlica 
srodowiskowa "Piekarnia wartosci" (oferent w dniu sktadania oferty nie posiadat zezwolenia 
Prezydenta Miasta todzi na prowadzenie plac6wki wsparcia dziennego). 
Przedstawiona ocena formalna ofert zostata zatwierdzona przez cztonk6w Komisji Konkursowej . 
Tym samym cztonkowie Komisji Konkursowej w kolejnym etapie przeszli do oceny merytorycznej 
wskazanych powyzej ofert. 

9. Na realizacj~ zadania pn. Organizowanie i prowadzenie hosteli dla osob z problemem alkoholowym 
poza obszarem rewitalizacji zostata ztozona 1 oferta przez Stowarzyszenie Samopomocowe Abakus 

Brak ofert spetniajqcych wymogi formalne. 
10. Na realizacj~ zadania pn. Zwi~kszenie dost~pnosci pomocy w formie do:zywiania dla osob z 

problemem alkoholowym i cztonkow ich rodzin poprzez organizowanie i prowadzenie bankow 
zywnosci zostata ztozona 1 oferta przez Bank Zywnosci w todzi im. M. Edelmana. 
Cztonkowie Komisji dokonali oceny ww. oferty wedtug kryteri6w i skali, wskazanych 
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisujqc indywidualnie w Karty Oceny Merytorycznej Oferty 
oceny cZqstkowe i punktacj~ tqcznq oferty, b~dqcq sumq wystawionych ocen czqstkowych. Karty Oceny 
Merytorycznej Oferty zostaty podpisane przez cztonk6w Komisji (zatClcznik nr 6). 
Ofert~ Banku Zywnosci w todzi im . M.Edelmana oceniono w nast~pujqcy spos6b: 25,90 pkt na 40 pkt 
(ocena koncowa - srednia, obliczona z doktadnosciq do drugiego miejsca po przecinku, z ocen tqcznych 
wystawionych przez osoby, kt6re ocenity t~ ofert~). 
Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem 
Komisja Konkursowa uznata, ze oferta Banku Zywnosci w todzi im. M. Edelmana spetnita kryteria 
zawarte w otwartym konkursie ofert, a oferent daje gwarancj~ realizacji zadania. Komisja Konkursowa 
zaproponowata przyznac oferentowi srodki finansowe zgodnie z wnioskowanq wysokosciq dotacji -
proponowana kwota dotacji wynosi 50.000 zt. 

11. Na realizacj~ zadania pn. Zwi~kszenie dost~pnosci pomocy w formie do:zywiania dla osob z problemem 
alkoholowym i cztonkow ich rodzin poprzez prowadzenie jadtodajni, kuchni spotecznych zostaty 
ztozone 3 oferty przez Stacj~ Opieki Srodowiskowej Konwentu Bonifratr6w w todzi, Caritas Archidiecezji 
t6dzkiej, Polski Komitet Pomocy Spotecznej Zarzqd Okr~gowy. 

Cztonkowie Komisji dokonali oceny ww. oferty wedtug kryteri6w i skali, wskazanych 
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisujqc indywidualnie w Karty Oceny Merytorycznej Oferty 
oceny cZqstkowe i punktacj~ tqcznq oferty, b~dqcq sumq wystawionych ocen czqstkowych. Karty Oceny 
Merytorycznej Oferty zostaty podpisane przez cztonk6w Komisji (zatqcznik nr 7). 

Oferty oceniono w nast~pujqcy spos6b (ocena koncowa - srednia, obliczona z doktadnosciq 
do drugiego miejsca po przecinku, z ocen tqcznych wystawionych przez osoby, kt6re ocenity 
te oferty): 

Polski Komitet Pomocy Spotecznej Zarzqd Okr~gowy otrzymat 26,60 pkt na 40 pkt 
Stacja Opieki Srodowiskowej Konwentu Bonifratr6w w todzi otrzymata 26,50. pkt na 40 pkt 
Caritas Archidiecezji t6dzkiej otrzymata 26,00 pkt na 40 pkt 
Zgodnie z ust. 4 pkt 1 cz~sci III. "Warunki przyznawania dotacji" ogtoszenia 0 konkursie, 
w konkursie na realizacj~ zadania 7 moze zostac wybrana wi~cej niz jedna oferta. 
Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem 
Komisja Konkursowa uznata, ze ww. oferty spetnity kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert, a 
oferenci dajq gwarancj~ realizacji zadania. Komisja Konkursowa zaproponowata przyznac oferentom 
srodki finansowe zgodnie z nast~pujqcym podziatem: 
- dla Stacji Opieki Srodowiskowej Konwentu Bonifratr6w w todzi -164.250,00 zt, 
- dla Caritas Archidiecezji t6dzkiej - 328.500,00 zt 
- dla Polski ego Komitetu Pomocy Spotecznej Zarzqd Okr~gowy - 383.250,00 zt 
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Podziat srodk6w uwzgl~dniat opinie pracownik6w MOPS dot. zapotrzebowania na powyzsze 

swiadczenia. 
tqczna proponowana kwota dotacji na realizacj~ zadania wynosi 876.000,00 zt. 

12. Na realizacj~ zadania pn. Organizowanie i prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie 
opiekunczo-specjalistycznej dla dzieci i mtodziezy z rodzin z problemem alkoholowym w obszarze 
rewitalizacji zostato ztozonych 9 ofert przez: 

Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu" 
Caritas Archidiecezji t6dzkiej 
Oratorium im. sw. Dominika Savio 
Stowarzyszenie Matych Dzieci 
Towarzystwo Przyjaci6t Dzieci Oddziat Dzielnicowy t6dz-Polesie - 4 oferty (Karpia, Ogrodowa, 

Ksi~zy Mtyn, Strzelc6w Kaniowskich) 
Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego 

Cztonkowie Komisji dokonali oceny ww. oferty wedtug kryteri6w i skali, wskazanych 
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisujqc indywidualnie w Karty Oceny Merytorycznej Oferty 
oceny cZqstkowe i punktacj~ tqcznq oferty, b~dqcq sumq wystawionych ocen czqstkowych. Karty Oceny 
Merytorycznej Oferty zostaty podpisane przez cztonk6w Komisji (zatqcznik nr 8). 
Oferty oceniono w nast~pujqcy spos6b (ocena koncowa - srednia, obliczona z doktadnosciq 
do drugiego miejsca po przecinku, z ocen tqcznych wystawionych przez osoby, kt6re ocenity 
te oferty): 
1) oferta Stowarzyszenia Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu" otrzymata 33,70 pkt na 

40 pkt; 
2) Oferta Caritas Archidiecezji t6dzkiej otrzymata 26,20 pkt na 40 pkt; 
3) Oferta Oratorium im. sw. Dominika Savio otrzymata 29,40 pkt na 40 pkt; 
4) Oferta Stowarzyszenie Matych Dzieci otrzymata 28,60 pkt na 40 pkt; 
5) Oferta Towarzystwa Przyjaci6t Dzieci Oddziat Dzielnicowy t6dz-Polesie - Ksi~zy Mtyn otrzymata 

28,80 pkt na 40 pkt; 
6) Oferta Towarzystwa Przyjaci6t Dzieci Oddziat Dzielnicowy t6dz-Polesie - Strzelc6w Kaniowskich 

otrzymata 28,00 pkt na 40 pkt; 
7) Oferta Towarzystwa Przyjaci6t Dzieci Oddziat Dzielnicowy t6dz-Polesie - Gdanska otrzymata 

28,30 pkt na 40 pkt; 
8) Oferta Towarzystwa Przyjaci6t Dzieci Oddziat Dzielnicowy t6dz-Polesie - Ogrodowa otrzymata 

28,60 pkt na 40 pkt; 
9) Oferta 5towarzyszenia Centrum Wsparcia Terapeutycznego otrzymata 27,40 pkt na 40 pkt. 
Zgodnie z ust. 4 pkt 1 cz~sci III. I/Warunki przyznawania dotacji" ogtoszenia 0 konkursie, 
w konkursie na realizacj~ zadania 7 moze zostac wybrana wi~cej niz jedna oferta . 
Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem 
Komisja Konkursowa uznata, ze ww. oferty spetnity kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert, 
a oferenci dajq gwarancj~ realizacji zadania. Komisja Konkursowa zaproponowata przyznac oferentom 
srodki finansowe zgodnie z nast~pujqcym podziatem: 
- dla 5towarzyszenia Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu" -100.00,00 zt 
- dla Caritas Archidiecezji t6dzkiej - 95.000,00 zt 
- dla Oratorium im. sw. Dominika Savio -100.000,00 zt 
- dla 5towarzyszenia Matych Dzieci - 98.000,00 zt 
- dla Towarzystwa Przyjaci6t Dzieci Oddziat Dzielnicowy t6dz-Polesie -Ksi~zy Mtyn - 99.900,00 zt 
- dla Towarzystwa Przyjaci6t Dzieci Oddziat Dzielnicowy t6dz-Polesie - Strzelc6w Kaniowskich -

85.332,00 zt 
- dla Towarzystwa Przyjaci6t Dzieci Oddziat Dzielnicowy t6dz-Polesie - Gdanska - 99.900,00 zt 
- dla Towarzystwa Przyjaci6t Dzieci Oddziat Dzielnicowy t6dz-Polesie - Ogrodowa - 95.580,OOzt 
- dla 5towarzyszenia Centrum Wsparcia Terapeutycznego - 91.936,00 zt 
tqczna proponowana kwota dotacji na realizacj~ zadania wynosi 865.648,00 zt. 
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13. Na realizacj~ zadania pn. Organizowanie i prowadzenie placowek wsparcia dziennego w formie 
opiekurlczo-specjalistycznej dla dzieci i mlodziezy z rodzin z problemem alkoholowym poza obszarem 
rewitalizacji zostato ztozonych 8 ofert przez: 

Towarzystwo Przyjaci6t Dzieci Zarzqd Oddziatu Dzielnicowego t6dz-G6rna - Rzgowska 
Towarzystwo Przyjaci6t Dzieci Zarzqd Oddziatu Dzielnicowego t6dz-G6rna - Karpia 
Mi~dzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "stysz~ Serce" 
Dom Zakonny Zgromadzenia Si6str Urszulanek Serca Jezusa Konajqcego w todzi 
Caritas Archidiecezji t6dzkiej 
Fundacja Virako-Szcz~sliwe Podw6rka 
Stowarzyszenie MONAR - Swietlica Srodowiskowa "Piekarnia Wartosci" - odrzucona pod wzgl~dem 

formalnym 
Zgromadzenie C6rek Maryi Wspomozycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Warszawska 

Oferty oceniono w nast~pujqcy spos6b (ocena koncowa - srednia, obliczona z doktadnosciq 
do drugiego miejsca po przecinku, z ocen tqcznych wystawionych przez osoby, kt6re ocenity 
te oferty): 

1) oferta Towarzystwa Przyjaci6t Dzieci Zarzqd Oddziatu Dzielnicowego t6dz-G6rna Rzgowska 
otrzymata 24,88 pkt na 40 pkt; 

2) oferta Towarzystwa Przyjaci6t Dzieci Zarzqd Oddziatu Dzielnicowego t6dz-G6rna Karpia 
otrzymata 26,78 pkt na 40 pkt; 

3) Oferta Mi~dzynarodowe Stowarzyszenia Pomocy "stysz~ Serce" otrzymata 35,45 pkt na 
40 pkt; 

4) oferta Domu Zakonny Zgromadzenia Si6str Urszulanek Serca Jezusa Konajqcego w todzi 
otrzymata 30,66 pkt na 40 pkt; 

5) Oferta Caritas Archidiecezji t6dzkiej otrzymata 24,00 pkt na 40 pkt; 
6) Oferta Fundacji Virako - Szcz~sliwe Podw6rka otrzymata 28,23 pkt na 40 pkt; 
7) Oferta Zgromadzenie C6rek Maryi Wspomozycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria 

Warszawska otrzymata 30,45 pkt na 40 pkt. 
Zgodnie z ust. 4 pkt 1 cz~sci III. IIWarunki przyznawania dotacji" ogtoszenia 0 konkursie, 
w konkursie na realizacj~ zadania 7 moze zostac wybrana wi~cej niz jedna oferta. 
Opinia KomisH wraz z uzasadnieniem 
Komisja Konkursowa uznata, ze ww. oferty spetnity kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert, a 
oferenci dajq gwarancj~ realizacji zadania. Komisja Konkursowa zaproponowata przyznac oferentom 
srodki finansowe zgodnie z nast~pujqcym podziatem: 

dla Towarzystwa Przyjaci6t Dzieci Zarzqd Oddziatu Dzielnicowego t6dz-G6rna Rzgowska 
76.428,00 zt, 
dla Towarzystwa Przyjaci6t Dzieci Zarzqd Oddziatu Dzielnicowego t6dz-G6rna Karpia -
76.428,00 zt, 
dla Mi~dzynarodowego Stowarzyszenie Pomocy "stysz~ Serce" - 67.670,00 zt, 
dla Domu Zakonnego Zgromadzenia Si6str Urszulanek Serca Jezusa Konajqcego w todzi -
100.000,00 zt, 
dla Caritas Archidiecezji t6dzkiej - 65.234,00 zt, 
dla Fundacji Virako - Szcz~sliwe Podw6rka - 73.992,00 zt, 
dla Zgromadzenia C6rek Maryi Wspomozycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Warszawska-
100.00,00 zt. 

tqczna proponowana kwota dotacji na realizacj~ zadania wynosi 559.752,00 zt. 

14. Na realizacj~ zadania pn. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 
centrum integracji spotecznej dla osob uzaleznionych od alkoholu zostata ztozona 1 oferta przez 
Fundacj~ Uwolnienie. 
Cztonkowie Komisji dokonali oceny ww. oferty wedtug kryteri6w i skali, wskazanych 
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisujqc indywidualnie w Karty Oceny Merytorycznej Oferty 
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oceny cZqstkowe i punktacj~ fqcznq oferty, b~dqcq sumq wystawionych ocen czqstkowych. Karty Oceny 

Merytorycznej Oferty zostafy podpisane przez czfonkow Komisji (zatqcznik nr 10). 
Ofert~ Fundacji Uwolnienie oceniono w nast~pujqcy spos6b: 29,90 pkt na 40 pkt (ocena koncowa -
srednia, obliczona z doktadnosciq do drugiego miejsca po przecinku, z ocen tqcznych wystawionych 
przez osoby, kt6re ocenity t~ ofert~). 
Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem 
Komisja Konkursowa uznata, ze oferta Fundacji Uwolnienie spetnita kryteria zawarte 
w otwartym konkursie ofert, a oferent daje gwarancj~ realizacji zadania. Komisja Konkursowa 
zaproponowata przyznac oferentowi srodki finansowe zgodnie z wnioskowanq wysokosciq dotacji -
proponowana kwota dotacji wynosi 129.600 zt. 

15. Na realizacj~ zadania pn. Realizacja programow aktywizacji zawodowej bezrobotnych osob 
z problemem narkotykowym, kt6re ukonczyty program terapeutyczny zostafa ztozona 1 oferta przez 
Stowarzyszenie "Monar" Osrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzaleznien w K~blinach. 
Czfonkowie Komisji dokonali oceny ww. oferty wedtug kryteri6w i skali, wskazanych 
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisujqc indywidualnie w Karty Oceny Merytorycznej Oferty 
oceny cZqstkowe i punktacj~ tqcznq oferty, b~dqcq sumq wystawionych ocen czqstkowych. Karty Oceny 
Merytorycznej Oferty zostaty podpisane przez cztonk6w Komisji (zatqcznik nr 10). 
Ofert~ Stowarzyszenia "Monar" Osrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzaleznien w K~blinach 

oceniono w nast~pujqcy spos6b 31,20 pkt na 40 pkt (ocena koncowa - srednia, obliczona z doktadnosciq 
do drugiego miejsca po przecinku, z ocen tqcznych wystawionych przez osoby, kt6re ocenity t~ ofert~) . 

Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem 
Komisja Konkursowa uznata, ze oferta Stowarzyszenia "Monar" Osrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji 
Uzaleznien w K~blinach spetnita kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert, a oferent daje gwarancj~ 
realizacji zadania . Komisja Konkursowa zaproponowafa przyznac oferentowi srodki finansowe zgodnie z 
wnioskowanq wysokosciq dotacji - proponowana kwota dotacji wynosi 16.000 zt. 

16. Na realizacj~ zadania pn. Realizacja programow reintegracji spotecznej osob z problemem 
narkotykowym, kt6re ukonczyty program terapeutyczny, kt6re ukonczyty program terapeutyczny 
zostata ztozona 1 oferta przez t6dzki Oddziat Towarzystwa Rodzin i Przyjaci6t Dzieci Uzaleznionych 
"Powr6t z U". 

Czfonkowie Komisji dokonali oceny ww. oferty wedtug kryteri6w i skali, wskazanych 
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisujqc indywidualnie w Karty Oceny Merytorycznej Oferty 
oceny cZqstkowe i punktacj~ fqcznq oferty, b~dqcq sumq wystawionych ocen czqstkowych. Karty Oceny 
Merytorycznej Oferty zostaty podpisane przez cztonk6w Komisji (zatqcznik nr 10). 
Ofert~ t6dzkiego Oddziatu Towarzystwa Rodzin i Przyjaci6t Dzieci Uzaleznionych "Powr6t z U" oceniono 
w nast~pujqcy spos6b: 32,90 pkt na 40 pkt (ocena koncowa - srednia, obliczona z doktadnosciq do 
drugiego miejsca po przecinku, z ocen tqcznych wystawionych przez osoby, kt6re ocenity t~ ofert~) . 

Opin ia Komisji wraz z uzasadnieniem 
Komisja Konkursowa uznata, ze oferta t6dzkiego Oddziafu Towarzystwa Rodzin i Przyjaci6f Dzieci 
Uzaleznionych "Powr6t z U" spetnita kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert, a oferent daje 
gwarancj~ realizacji zadania. Komisja Konkursowa zaproponowata przyznac oferentowi srodki finansowe 
zgodnie z wnioskowanq wysokosciq dotacji - proponowana kwota dotacji wynosi 14.000 zt. 

17. Zestawienie zbiorcze stanowi zatqcznik nr 12. 
18. Na tym posiedzenie Komisji Konkursowej zostato zakonczone. 
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Protok6f podpisali: 

Przewodnicz9cy: Iwona Iwanicka - ~ ~ 
/ 

Czfonkowie: !J; , 
/ ( /. ~ 

Agnieszka Duszkiewicz - Nowac~~- · / 
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Dorota Lenk-
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Piotr Zygmanowski -
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Ewa Grabarczyk - [1 ,1 OJ..Nz.J'~ 
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Andrzej Wisniewski - ;,I,rcL( 

Elibieta Ejsbrejner G6rska -
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(pieczqtka rea li za t ora konkursu ofert ) 

Nazwa konkursu/ogfoszony zarzildzeniem nr: 

Nazwa zadania konkursowego: 

I 

t 6di, dnia 28 grudnia 2018 r. 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

zarzqdzenie Nr 67/VIII/18 Prezydenta Miasta todzi z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu 

ofert i powotania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia 

powierzenia realizacji zadan publicznych w zakresie przeciwdziatania uzaleznieniom i patologiom spotecznym 

1. Organizowanie i prowadzenie hosteli dla os6b z problemem alkoholowym poza obszarem rewitalizacji. 

2. Zwi~kszenie dost~pnosci pomocy w formie dozywiania dla os6b z problemem alkoholowym i cztonk6w ich rodzin 
poprzez organizowanie i prowadzenie bank6w zywnosci. 

3. Zwi~kszenie dost~pnosci pomocy w formie dozywiania dla os6b z problemem alkoholowym i cztonk6w ich rodzin 
poprzez prowadzenie jadtodajni, kuchni spotecznych . 

4. Organizowanie i prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie opiekunczo-specjalistycznej dla dzieci i mtodziezy 
z rodzin z problemem alkoholowym w obszarze rewitalizacji. 

5. Organizowanie i prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie opiekunczo-specjalistycznej dla dzieci i mtodziezy 
z rodzin z problemem alkoholowym poza obszarem rewitalizacji. 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji spotecznej dla os6b 
uzaleznionych od alkoholu. 

7. Realizacja program6w aktywizacji zawodowej bezrobotnych os6b z problemem narkotykowym, kt6re ukonczyty 
program terapeutyczny. 

8. Realizacja program6w reintegracji spotecznej os6b z problemem narkotykowym, kt6re ukonczyty program 
terapeutyczny. 

I-- I --- --
Realizator konkursu ofert: Wydziat Zdrowia i Spraw spotecznych w Departamencie Polityki spotecznej i Zieleni Urz~du Miasta todzi 



Wysokosc srodk6w 
przeznaczonych/przyznanych na dotacje w 

konkursie ofert: 

tCjczna kwota na realizacj~ zadan publicznych w 2019 r. wynosi : 2 739 000,00 zt, w tym: 

1. Organizowanie i prowadzenie hosteli dla os6b z problemem alkoholowym poza obszarem rewitalizacji 70.000zt 

2. Zwi~kszenie dost~pnosci pomocy w formie dozywiania dla os6b z problemem alkoholowym i cztonk6w ich 
poprzez organizowanie i prowadzenie bank6w zywnosci - 50.000zt 

3. Zwi~kszenie dost~pnosci pomocy w formie dozywiania dla os6b z problemem alkoholowym i cztonk6w ich 
poprzez prowadzenie jadtodajni, kuchni spotecznych - 1.034.000 zt 

rodzin 

rodzin 

4. Organizowanie i prowadzenie placowek wsparcia dziennego w formie opiekunczo-specjalistycznej dla dzieci i mtodziezy 
z rodzin z problemem alkoholowym w obszarze rewitalizacji - 865.648 zt 

5. Organizowanie i prowadzenie placowek wsparcia dziennego w formie opiekunczo-specjalistycznej dla dzieci i mtodziezy 
z rodzin z problemem alkoholowym poza obszarem rewitalizacji - 559.752 zt 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji spotecznej dla osob 
uzaleznionych od alkoholu - 129.600 zt 

7. Realizacja programow aktywizacji zawodowej bezrobotnych osob z problemem narkotykowym, ktore ukonczyty 
program terapeutyczny - 16.000 zt 

8. Realizacja programow reintegracji spotecznej os6b z problemem narkotykowym, ktore ukonczyty program 
terapeutyczny - 14.000zt 

Liczba ofert ztoionych w ramach konkursu ofert: 125 ofert 



Organizacje pozarzqdowe, ktorych oferty zosta!y rekomendowane do dofinansowania: 

Nr ID 
Nazwa organizacji pozarzqdowej Tytu! projektu Srednia punktow 

Wysokosc wnioskowanej/ 
Uwagi Lp. 

oferty proponowanej dotacji 

aee6-
ZwiE;kszenie dostE;pnosci pomocy w formie 

1. d856-
Bank Zywnosci w todzi im. M. dozywiania dla os6b z problemem alkoholowym i 25,90pkt w 2019 r. 50.000,00 zt/ 

brak 

c4a2 
Ede lmana cztonk6w ich rodzin poprzez organizowanie i na 40 pkt w 2019 r. 50.000,00 zt 

prowadzenie bank6w zywnosci 

4735-
ZwiE;kszenie dostE;pnosci pomocy w formie Wg informacji MOPS 

2 age8-
Polski Komitet Pomocy dozywiania dla os6b z problemem alkoholowym i 26,60 pkt w 2019 r. 387.950,00 zt / zapotrzebowanie na 

9614 
Spotecznej Zarzqd OkrE;gowy cztonk6w ich rodz in poprzez prowadzenie na 40 pkt w 2019 r. 383 .250,00 z! wsparcie dot. 175 

jadtodajni, kuchni spotecznych os6b 

DObb-
ZwiE;kszenie dostE;pnosci pomocy w formie 

Wg informacji MOPS 
Stacja Opieki Srodowiskowej dozywiania dla os6b z problemem alkoholowym i 26,S pkt w 2019 r. 208.050,00 zt / 

3 26e5- zapotrzebowanie na 

d3c8 
Konwentu Bon ifratr6w w todzi cztonk6w ich rodzin poprzez prowadzenie na 40 pkt w 2019 r. 164.250,00 zt 

wsparcie dot. 75 os6b 
jadtodajni, kuchni spotecznych 

d850-
ZwiE;kszenie dostE;pnosci pomocy w formie Wg informacji MOPS 

4 2ged- Caritas Archidiecezji t6dzkiej 
dozywiania dla os6b z problemem alkoholowym i 26,00 pkt w 2019 r. 438 000,00 zt / zapotrzebowanie na 
cztonk6w ich rodzin poprzez prowadzenie na 40 pkt w 2019 r. 328.500,00 zt wsparcie dot. 150 

d747 
jadtodajni, kuchni spotecznych os6b 

a537-
Stowarzyszenie Organizowanie i prowadzenie plac6wek wsparcia 

5 320f-
Ewa ngelizacyjno-Cha rytatywne dziennego w formie opiekurlczo-specjalistycznej dla 33,70 pkt w 2019 r. 152461,00 zt / 

brak 
"Mocni w Duchu" dzieci i mtodziezy z rodzin z problemem na 40 pkt w 2019 r. 100.000 z! 

374d 
alkoholowym w obszarze rewitalizacji 

1eae-
Organizowanie i prowadzenie plac6wek wsparcia 

6 868b-
Caritas Archidiecezji t6dzkiej dziennego w formie opiekurlczo-specjalistycznej dla 26,20 pkt w 2019 r. 100.000,00 zt / 

Brak 

9663 
dzieci i mtodziezy z rodzin z problemem na 40 pkt w 2019 r. 95.000,00 zt 

alkoholowym w obszarze rewitalizacji 

255f- Oratorium im . sw. Dominika 
Organizowanie i prowadzenie plac6wek wsparcia 

7 91df- Savio 
dziennego w formie opiekurlczo-specjalistycznej dla 29,40 pkt w 2019 r. 100.000,00 zt / 

Brak 

710d 
dzieci i mtodziezy z rodzin z problemem na 40 pkt w 2019 r. 100.000,00 zt 

alkoholowym w obszarze rewitalizacji 
--_._ - ---_ .. _--- --- --



649c-
Organ izowanie i prowadzenie plac6wek wsparcia 

8 bSbS-
Stowarzyszenie Matych Dzieci dziennego w formie opiekunczo-specjalistycznej dla 28,60 pkt w 2019 r. 98.000,00 zt / 

Brak 
d924 

dzieci i mtodziezy z rodzin z problemem na 40 pkt w 2019 r. 98 .000,00 zt 
alkoholowym w obszarze rewitalizacji 

7d16-
T owa rzystwo Przyjaci6t Dzieci Organizowanie i prowadzenie plac6wek wsparcia 

fb26-
Oddziat Dzielnicowy t6dz- dziennego w formie opiekunczo-specjalistycznej dla 28,8 pkt w 2019 r. 99.900,00 zt / 

Brak 9 
Po lesie - Ksi~zy Mtyn dzieci i mtodziezy z rodzin z problemem na 40 pkt w 2019 r. 99.900,00 zt 

dblc 
alkoholowym w obszarze rewitalizacji 

9fd6-
T owa rzystwo Przyjaci6t Dzieci Organizowanie i prowadzenie plac6wek wsparcia 
Oddziat Dzielnicowy t6dz- dziennego w form ie opiekunczo-specja listycznej d la 28,00 pkt w 2019 r. 85.332,00,00 zt / 

10 0909- Brak 
91Sf 

Polesie - Strzelc6w Kaniowskich dzieci i mtodziezy z rodzin z problemem na 40 pkt w 2019 r. 85.332,00 zt 
alkoholowym w obszarze rewitalizacji I 

dOfd-
T owa rzystwo Przyjaci6t Dzieci Organizowanie i prowadzenie plac6wek wsparcia 

e7fS-
Oddziat Dzielnicowy t6dz- dziennego w formie opiekunczo-specjalistycznej dla 28,30 pkt w 2019 r. 99.900,00 zt / 

Brak 11 
Polesie - Gdanska dzieci i mtodziezy z rodzin z problemem na 40 pkt w 2019 r. 99.900,00 zt 

312f 
alkoholowym w obszarze rewitalizacji 

932e-
Towarzystwo Przyjaci6t Dzieci Organizowanie i prowadzenie plac6wek wsparcia 
Oddziat Dzielnicowy t6dz- dziennego w formie opiekunczo-specjalistycznej dla 28,6 pkt w 2019 r. 95.580,00,00 zt / 

Brak 12 826e-
Polesie - Ogrodowa dzieci i mtodziezy z rodzin z problemem na 40 pkt w 2019 r. 95.580,00 zt 

9014 
alkoholowym w obszarze rewitalizacji 

d8bb- Stowa rzyszenie Centrum 
Organizowanie i prowadzenie plac6wek wsparcia 

13 faae- Wsparcia Terapeutycznego 
dziennego w formie opiekunczo-specjalistycznej dla 27,40 pkt w 2019 r. 93.960,00 zt / 

Brak 
dzieci i mtodziezy z rodzin z problem em na 40 pkt w 2019 r. 91.936,00 zt 

Sd40 
alkoholowym w obszarze rewitalizacji 

e727-
Towarzystwo Przyjaci6t Dzieci Organizowanie i prowadzenie plac6wek wsparcia 

14 36f1-
Zarzqd Oddziatu Dzielnicowego dziennego w formie opiekunczo-specjalistycznej dla 24,88 pkt w 2019 r. 78.500,00 zt / 

Brak 
t6dz-G6rna - Rzgowska dzieci i mtodziezy z rodzin z problemem na 40 pkt w 2019 r. 76.428,00 zt 

6481 
alkoholowym poza obszarem rewitalizacji 



Df48-
Towarzystwo Przyjaciot Dzieci Organizowanie i prowadzenie placowek wsparcia 

15 a490-
Zarzqd Oddziatu Dzielnicowego dziennego w formie opiekunczo-specjalistycznej dla 26,78 pkt w 2019 r. 76.700,00 zt / 

Brak 
a46b 

todz-Gorna - Karpia dzieci i mtodziezy z rodzin z problemem na 40 pkt w 2019 r. 76.428,00 zt 
alkoholowym poza obszarem rewitalizacji 

aeeb-
Mi~dzynarodowe Organizowanie i prowadzenie placowek wsparcia 

16 99ce-
Stowarzyszenie Pomocy "Stysz~ dziennego w formie opiekunczo-specjalistycznej dla 35,45 pkt w 2019 r. 67 .670,00 zt / 

Brak 
Serce" dzieci i mtodziezy z rodzin z problemem na 40 pkt w 2019 r. 67.670,00 zt 

5e27 
alkoholowym poza obszarem rewitalizacji 

Dom Zakonny Zgromadzenia Organizowanie i prowadzenie plac6wek wsparcia 
I 

9305-
Si6str Urszulanek Serca Jezusa dziennego w formie opiekunczo-specjalistycznej dla 30,66 pkt w 2019 r. 100.000,00 zt / 

17 3faO-
Konajqcego w todzi dzieci i mtodziezy z rodzin z problemem na 40 pkt w 2019 r. 100.000,00 zt 

Brak 
e5cO 

alkoholowym poza obszarem rewitalizacji 

8ce3-
Organizowanie i prowadzenie plac6wek wsparcia 

18 7e92-
Caritas Archidiecezji t6dzkiej dziennego w formie opiekunczo-specjalistycznej dla 24,00 pkt w 2019 r. 90.068,00 zt / 

Brak 
54fb 

dzieci i mtodziezy z rodzin z problemem na 40 pkt w 2019 r. 65.234,00 zt 
alkoholowym poza obszarem rewitalizacji 

79d5- Fundacja Virako - Szcz~sliwe 
Organizowanie i prowadzenie plac6wek wsparcia 

19 fff6- Podw6rka 
dziennego w formie opiekunczo-specjalistycznej dla 28,23 pkt w 2019 r. 100.000,00 zt / 

Brak 
53ea 

dzieci i mtodziezy z rodzin z problemem na 40 pkt w 2019 r. 73 .992,00 zt 
alkoholowym poza obszarem rewitalizacji 

Zgromadzenie C6rek Maryi 
Organizowanie i prowadzenie plac6wek wsparcia 

6c9d- Wspomozycielki (Siostry 

20 536a- Salezjanki) Inspektoria 
dziennego w formie opiekunczo-specjalistycznej dla 30,45 pkt w 2019 r. 100.000,00 zt / 

Brak 
a674 Warszawska 

dzieci i mtodziezy z rodzin z problemem na 40 pkt w 2019 r. 100.000,00 zt 
alkoholowym poza obszarem rewitalizacji 

5f77- Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez 
29,90 pkt w 2019 r. 129.600,00 zt / 

21 74f6- Fundacja Uwolnienie organizowanie i finansowanie centrum integracji Brak 
06bO spotecznej dla os6b uzaleznionych od alkoholu 

na 40 pkt w 2019 r. 129.600,00 zt 



1376-
Stowarzyszenie "Monar" 

22 e82a-
Osrodek Lecze nia, Terapii i Realizacja program6w aktywizacji za wodowej 31,20 pkt w 2019 r. 16.000,00 zt / 

Brak 
Rehabilitacji Uzaleznien w bezrobotnych os6b z problemem narkotykowym na 40 pkt w 2019 r. 16.000,00 zt 

Ode2 
K~blinach 

C8be- t6dzki Oddziat Towarzystwa 

23 3877- Rodzin i Przyjaci6t Dzieci 
Realizacja program6w reintegracji spotecznej os6b z 32,9 pkt w 2019 r. zt / 14.000,00 zt 

Brak 

c7eO Uzaleznionych "Powr6t z U" 
problemem narkotykowym na 40 pkt w 2019 r. 14.000,00 zt 

Organizacje pozarzCJdowe, ktorych oferty zostaty ocenione pozytywnie pod wzgl~dem merytorycznym, ale nie zostaty rekomendowane do dofinansowania: 

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarzCJdowej Tytut projektu Srednia punktow Uwagi 

1. - - - - -

Organizacje pozarzCJdowe, ktorych oferty zostaty ocenione negatywnie pod wzgl~dem merytorycznym: 

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarzCJdowej Tytut projektu Srednia punktow Uwagi 

1. 

Organizacje pozarzCJdowe, ktorych oferty zostaty ocenione negatywnie pod wzgl~dem formalnym: 

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarzCJdowej Tytut projektu Kryterium formalne, ktore nie zostato spetnione 

91e4-
Stowarzyszenie Samopomocowe 

Organizowanie i prowadzenie hosteli dla 
1. 3608- os6b z problemem alkoholowym poza Oferent nie udokumentowat prawa do lokalu poza obszarem rewitalizacji . 

edfc 
Abakus -

obszarem rewitalizacji -

Stowarzyszenie MONAR - Swietlica 
Organizowanie i prowadzenie plac6wek 

SadO-
Srodowiskowa "Piekarnia 

wsparcia dziennego w formie 
Oferent w dniu sktadania oferty nie posiadat zezwolenia Prezydenta Miasta todzi 

2. Sf42-
Wartosci" 

opiekunczo-specjalistycznej dla dzieci i 
na prowadzenie plac6wki wsparcia dziennego. 

324a mtodziezy z rodzin z problemem 

alkoholowym poza obszarem rewitalizacji 



Zestawienie podpisali: 

Przewodniczgcy: Iwona Iwanicka - ~/ 
Cztonkowie: /Grjl' 

/ c 

Agnieszka Duszkiewicz - Nowacka -~"_.-~_ 7 
Eliza Zi6fkowska-Lewandowicz - ~ 

Dorota Lenk-

Qtta Wi~ckowska-Czekalska - C~ 

Piotr Zygmanowski - ft7 ~~\. '-V? ~ 
Marta Syguda-
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Ewa Grabarczyk - Y;1~~'1! 
Andrzej Wisniewski - ,AlU'o/ f J WI" <;. t< . 

Elibieta Ejsbrejner G6rska -~ -
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