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Tp leczątka realizatora kon kursu ofert) 

Nazwa konkursu/ogłoszony zarządzeniem nr: 

Nazwa zadania konkursowego: 

Realizator konkursu ofert: 

Łódź, dnia 12 maja 2022 r. 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

Otwarty konkurs ofert w formie powi erzenia realizacji zada nia publicznego w zakresie rozwoju 

wspólnot i społeczności lokalnych dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia II Łódzkiego 

Panelu Obywatelskiego 

Przygotowanie i przeprowadzenie II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego 

Biuro Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju UMŁ 

Wysokość środków przeznaczonych/przyznanych na dotacje Wysokość środków przeznaczonych - 250 000,00 zł 
w konkursie ofert: Wysokość środków przyznanych - O zł 

liczba ofert złożonych w ramach konkursu ofert: 2 

Organizacje pozarządowe, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym, ale nie zostały rekomendowane do 

dofinansowania: 

Wysokość 

Nazwa i adres organizacji Średnia wnioskowanej/ 
Uwagi lp. Nr ID oferty 

pozarządowej 
Tytuł zadania publicznego 

punktów proponowanej 

dotacj i 

Przeprowadzenie II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego, 
bcb2- którego celem jest wypracowanie rekomendacji 249 764,00 zł/ Oferta otrzymała 40,97% na min. 

L 63d1- Fundacja Optimum Pareto odpowiadających na pytanie: W jaki sposób zredukować 14,75 
O zł wymaganych 55% 

528b szkod liwą em i sj ę na terenie Łodzi o 55% do 2030 roku? 

Organizacje pozarządowe, których oferty zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym: 

Wysokość 

lp. Nr 10 oferty 
Nazwa i adres organizacji 

Tytuł zadania publicznego 
Średnia wnioskowanej/ 

pozarządowej punktów proponowanej 
Uwagi 

dotacji 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół Ofertę złożono w sposób niezgodny 

486f-geeb-
dla Puszczy Białowieskiej". 249764,00 

z wymaga niami szczegółowymi 

1. Fundacja Instytut Białowies ki www.FestiwaIPuszczyBialowieskiej.pl -_.- zł/ 
zawartymi w części VII I ogłoszenia 

5dd4 www.Festiwa IBialowieski.pl www.FestiwaIZubra.pl o konkursie oraz nie złożono 
O zł 

www.ForestFestiva l.Eu potwierdzenia złożenia oferty w wersj i 

"----- -- - -
papierowej 
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