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1. Zgodnie z zarzqdzeniem Nr 69/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 powierzenia realizacji zadan 
publicznych w zakresie pomocy spotecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
zyciowej oraz wyrownywania szans tych rodzin i osob, na realizacj~ zadan publicznych 
w konkursie wptyn~to tqcznie 5 ofert ztozonych przez: 

todzkie Towarzystwo Alzheimerowskie (1 oferta) 
Stowarzyszenie Mtodziezy i Osob z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciot 
"Pomost" (1 oferta) 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osob z Niepetnosprawnosciq Intelektualnq - Koto w todzi 
(loferta) 
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddziat w todzi (1 oferta) 
Klub Lokalnej Integracji "Lonia" (1 oferta) 

2. Na podstawie § 7 ust. 5 IITrybu planowania, ogtaszania, przeprowadzania i rozstrzygania 
otwartych konkursow ofert na realizacj~ ze srodkow budzetu miasta todzi zadan publicznych 
przez organizacje pozarzqdowe oraz podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, oraz kontroli 
realizowanych zadan i rozliczania przyznanych dotacji", stanowiqcego zatqcznik do zarzqdzenia 
Nr 9408/Vllj18 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 upowaznita pracownikow 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 
uzaleznieniom i patologiom spotecznym, zgodnie z zarzqdzeniem Nr 69/V1l1/18 Prezydenta 
Miasta todzi z dnia 6 grudnia 2018 r., sporzqdzenia wst~pnej oceny ofert pod wzgl~dem 
formalnym oraz wypetnienia zatqcznika pn. IIKryteria Analizy Formalnej Oferty" (zafqcznik 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 69/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 sktadzie: 
Przewodniczgcy: - Iwona Iwanicka 

Cztonkowie: 

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

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

- Eliza Ziotkowska-Lewandowicz 
Kierownik Wydziatu Wspierania Ekonomii Spotecznej w Miejskim 
Osrodku Pomocy Spotecznej w todzi; 

- Dorota Lenk 
- kierownik Wydziatu Pracy 

w Miejskim Osrodku Pomocy Spotecznej w todzi; 
- Otta Wi~ckowska-Czekalska 
- kierownik II Wydziatu Pracy 

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

w Miejskim Osrodku Pomocy Spotecznej w todzi; 

Srodowiskowej 

Srodowiskowej 

Srodowiskowej 



2 

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

- Andrzej Wisniewski 
Przedstawiciel Stowarzyszenia Samopomocowego Abakus 

- Elzbieta Ejsbrejner - G6rska 
Przedstawiciel Mi~dzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy Slysz£; 
Serce 

(Iista obecnosci - zatqcznik nr 2). 
4. Spos6b 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 dokument6w zawierajqcy: 
oswiadczenie cztonka Komisji Konkursowej 0 niepozostawaniu cztonka Komisji Konkursowej 
w takim stosunku prawnym lub faktycznym z oferentami biorqcymi udziat w procedurze 
konkursowej, kt6ry moze budziC uzasadnionq wqtpliwosc co do jego bezstronnosci podczas 
oceniania ofert (wz6r oswiadczenia cztonka Komisji Konkursowej stanowi zatqcznik do 
Regulaminu pracy Komisji Konkursowej), 
kserokopi~ zarzqdzenia Nr 69/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 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 kryteri6w analizy formalnej oferty, okreslonych w zatqczniku Nr 4 do "Trybu 
planowania, ogtaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkurs6w ofert na 
realizacj~ ze srodk6w budzetu miasta todzi zadan publicznych przez organizacje pozarzqdowe 
oraz podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie, 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. 
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. Prowadzenie osrodkow wsparcia dla osob z zaburzeniami 
psychicznymi w formie srodowiskowych domow samopomocy zostaty ztozone 4 oferty przez 
t6dzkie Towarzystwo Alzheimerowskie, Stowarzyszenie Mtodziezy i Os6b z Problemami 
Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaci6t "Pomost", Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os6b 
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z Niepetnosprawnosciq Intelektualnq - Koto w todzi oraz Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddziat 
w todzi. 
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 t6dzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego otrzymata 28,22 pkt na 35 pkt; 
2) oferta Stowarzyszenia Mtodziezy i Os6b z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin 

i Przyjaci6t "Pomost" otrzymata 26,56 pkt na 35 pkt 
3) oferta Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Os6b z Niepetnosprawnosciq Intelektualnq 

- Koto w todzi otrzymata 27,11 pkt na 35 pkt 
4) oferta Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziat w todzi otrzymata 26,78 pkt na 35 

pkt. 

Zgodnie z ust. 4 pkt 1 cz~sci III. IIWarunki przyznawania dotacjill ogtoszenia 0 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 t6dzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego - 503.458 zt, 
dla Stowarzyszenia Mtodziezy i Os6b z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin 
i Przyjaci6t "Pomost" - 521.583 zt, 
dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Os6b z Niepetnosprawnosciq Intelektualnq 
- Koto w todzi - 1.206.702 zt, 
Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziat w todzi -1.004.918 zt 

tqczna proponowana kwota dotacji na realizacj~ zadania wynosi 3.236.661 zt. 

10. Na realizacj~ zadania pn. Prowadzenie osrodkow wsparcia dla osob z zaburzeniami 

psychicznymi w formie klubow samopomocy zostata ztozona 1 oferta przez Klub Lokalnej 

Integracji "Lonia". 
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 
(zafqcznik nr 4). 

Ofert~ Klubu Lokalnej Integracji "Lonia" oceniono w nast~pujqcy spos6b: 26,67 pkt na 35 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 Klubu Lokalnej Integracji "Lonia" 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 182.592 zt. 

11. Zestawienie zbiorcze stanowi zatqcznik nr 5. 
12. Na tym posiedzenie Komisji Konkursowej zostato zakonczone. 



4 

Protok6f podpisali: 

PrzewodniczClcy: Iwona Iwanicka - ~ W~ 

Czfonkowie: I~) 
</7 

Agnieszka Duszkiewicz - Nowackac -- ....... . 

Eliza Zi6lkowska-Lewandowicz - ~ 

Dorota Lenk -

Otta Wi~ckowska-Czekalska - ~ 

Marta Syguda -
( 

AnnaWasiak-~ 
~ 

Andrzej Wisniewski - ;d-~ 4/w~ 

Elibieta Ejsbrejner G6rska - -7 -
t6dz, dnia 28 grudnia 2018 r. 
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ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

zarzqdzenie Nr 69/V111/18 Prezydenta Miasta lodzi z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert 
Nazwa konkursu/ogtoszony zarzqdzeniem i powotania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadan 
nr: publicznych w zakresie pomocy spotecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz 

wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b 

1. Prowadzenie osrodk6w wsparcia dla os6b z zaburzeniami psychicznymi w formie srodowiskowych dom6w 

Nazwa zadania konkursowego: 
samopomocy. 

2. Prowadzenie osrodk6w wsparcia dla os6b z zaburzeniami psychicznymi w formie klub6w samopomocy. 

Realizator konkursu ofert: Wydziat Zdrowia i Spraw Spotecznych w Departamencie Polityki Spotecznej i Zieleni Urz~du Miasta lodzi 

lqczna kwota na realizacj~ zadan publicznych w 2019 r. wynosi: 3 419 253,00 zt, w tym: 
Wysokosc srodkow 1. Prowadzenie osrodk6w wsparcia dla os6b z zaburzeniami psychicznymi w formie srodowiskowych dom6w 
przeznaczonych/przyznanych na dotacje w samopomocy - 3236661 zt 
konkursie ofert: 2. Prowadzenie osrodk6w wsparcia dla os6b z zaburzeniami psychicznymi w formie klub6w samopomocy - 182 592 zt 

liczba ofert ztoionych w ramach konkursu 
50fert 

ofert: 

Organizacje pozarzqdowe, ktorych oferty zostaty rekomendowane do dofinansowania: 

Srednia 
Wysokosc 

Uwagi wnioskowanej/ 
Nr 10 Nazwa organizacji 

Tytut projektu 
punktow 

proponowanej dotacji 
Lp. 

oferty pozarzqdowej 

Prowadzenie osrodk6w wsparcia dla os6b 
28,22 pkt w 2019 r. 529.956 zt/ 

brak 
c4a1-

l6dzkie Towarzystwo 
z zaburzeniami psychicznymi w formie 

na 35 pkt w 2019 r. 503.458 zt 
1 320d-

Alzheimerowskie 
srodowiskowych dom6w samopomocy 840f 

Stowarzyszenie Mtodziezy 
Prowadzenie osrodk6w wsparcia dla os6b 

26,56 pkt w 2019 r. 546.780 zt/ 
brak 

1b6b-
i Os6b z Problemami 

z zaburzeniami psychicznymi w formie 
na 35 pkt w 2019 r. 521.583 zt 

2 b89b-
Psychicznymi, Ich Rodzin 

srodowiskowych dom6w samopomocy 
I 

f611 
i Przyjaci6t "Pomost" 
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Polskie Stowarzyszenie na 
Prowadzenie osrodk6w wsparcia dla os6b 

27,11 pkt w 2019 r. 1.270.212 zt/ 
brak 

d768-
Rzecz Os6b 

z zaburzeniami psychicznymi w formie 
na 35 pkt w 2019 r. 1.206.702 zt 

3 ge7b-
z Niepetnosprawnosciq 

srodowiskowych dom6w samopomocy Od84 
Intelektualnq - Koto w lodzi 

c594- Prowadzenie osrodk6w wsparcia dla os6b 
26,78 pkt w 2019 r. 1.057.809 zt/ 

brak 
Krajowe Towarzystwo 

z zaburzeniami psychicznymi w formie 
na 35 pkt w 2019 r. 1.004.918 zt 

4 ad47-
Autyzmu Oddziat w lodzi 

srodowiskowych dom6w samopomocy d85a 

Klub Lokalnej Integracji Prowadzenie osrodk6w wsparcia dla os6b 
26,67 pkt w 2019 r. 182.592 zt/ 

brak 

28ca-
z zaburzeniami psychicznymi w formie 

w 2019 r. 182.592 zt 
5 40c4- "Lonia" 

na 35 pkt 
be51 klub6w samopomocy 

--

Organizacje pozarzC}dowe, kt6rych oferty zostaty ocenione pozytywnie pod wzgl~dem merytorycznym, ale nie zostaty rekomendowane do dofinansowania: 

Lp. 
Nr 

Nazwa organizacji pozarzC}dowej Tytut projektu 
Srednia 

oferty punkt6w 
Uwagi 

1. - - - - -
I 

Organizacje pozarzC}dowe, kt6rych oferty zostaty ocenione negatywnie pod wzgl~dem merytorycznym: 

Lp. 
Nr 

Nazwa organizacji pozarzC}dowej Tytut projektu 
Srednia 

Uwagi 
oferty punkt6w 

1. - - - - -
'------- -

Organizacje pozarzC}dowe, kt6rych oferty zostaty ocenione negatywnie pod wzgl~dem formalnym: 

Lp. 
Nr 

Nazwa organizacji pozarzCldowej Tytut projektu Kryterium formalne, kt6re nie zostato spetnione 
oferty 

1. - - - -
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Zestawienie podpisali: 

PrzewodniczC!cy: Iwona Iwanicka -

Cztonkowie: 

Agnieszka Duszkiewicz - Nowacka -

Dorota Lenk -
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Otta Wi~ckowska - Czekalska - (.~~ 

Piotr Zygmanowski- ~~V;0~ 
~ Eliza Zi6fkOWSkaj(-LewandOWiCZ -

Marta Syguda -

. ( 

Anna Wasiak - .-batCMOvt.D(..U. 

Andrzej Wisniewski - v4 /t9f( jf.;f(~pe:Lf 

Elibieta Ejsbrejner G6rska - /1"-
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