
  

 

Protokół końcowy 

 

 

1. Zgodnie z zarządzeniem Nr 2739/2022 Prezydenta Miasta Łodzi dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert  

w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych  

w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, na realizację zadań publicznych wpłynęło łącznie  

13 ofert, w tym na realizację: 

1) zadania 1 pn. „Prowadzenie dziennych domów pomocy”: 2 oferty złożone przez Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej; 

2) zadania 2 pn. „Prowadzenie dziennego domu pomocy dla osób z niepełnosprawnościami 

oraz osób starszych”: 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Młodzieży I Osób Z Problemami 

Psychicznymi, Ich Rodzin I Przyjaciół „Pomost”; 

3) zadania 3 pn. „Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa”: 5 ofert złożonych 

przez:  

- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, 

- Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, 

- Fundację Wsparcia Psychospołecznego, 

- Fundację Diabeciaki, 

- Subvenio. Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej; 

4) zadania 4 pn. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania”:  

3 oferty złożone przez: 

- Polski Czerwony Krzyż w Łodzi - Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi, Fundacja Pomocy 

Niepełnosprawnym „Okaż Serce”, Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów (oferta wspólna), 

- Fundacja SENIORAPPP, 

- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Łódź; 

5) zadania 5 pn. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznym”: nie została złożona żadna oferta; 

6) zadania 6 pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób 

przewlekle psychicznie chorych”: 1 oferta złożona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 

NMP NP; 

7) zadania 7 pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie mężczyzn”: 1 oferta złożona przez Fundację im. Brata Alberta. 

2. Na podstawie § 7 ust. 5 „Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych 

konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz o kontroli realizowanych zadań  

i rozliczania przyznanych dotacji”, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 2202/2022 Prezydenta 

Miasta Łodzi z dnia 29 września 2022 r., Pan Piotr Kowalski – Przewodniczący Komisji Konkursowej 

upoważnił Panią Elizę Mistrzak oraz Panią Beatę Lucimińską – pracowników MOPS w Łodzi  



  

 

do oceny pod względem formalnym ofert złożonych do otwartego konkursu w formie wsparcia  

i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, zgodnie  

z zarządzeniem Nr 2739/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 08 grudnia 2022 r. 

3. Wszystkie oferty zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym: spełniły wymogi 

formalne określone w otwartym konkursie ofert. Tym samym oferty podlegały dalszej ocenie 

merytorycznej przez Komisję Konkursową. 

4. Zgodnie z § 8 ust. 2 załącznika do zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2202/2022  

z dnia 29 września 2022 r., Komisja obradowała zdalnie za pośrednictwem Generatora Wniosków  

w dniu 30 grudnia 2022 r. Komisja Konkursowa dokonywała oceny ofert w składzie: 

1) Przewodniczący:        - Piotr Kowalski 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi  

ds. programów społecznych i osób z niepełnosprawnościami; 

2-8) Członkowie:          - Eliza Ziółkowska-Lewandowicz 

Kierownik Wydziału Wspierania Ekonomii Społecznej w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Łodzi; 

- Arkadiusz Kowalski 

Kierownik Wydziału Koordynacji Wydziałów Pracy Środowiskowej  

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi; 

- Małgorzata Góralczyk-Niewiadomska 

p.o. Kierownika II Wydziału Pracy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Łodzi 

- Barbara Łuczak 

Kierownik III Wydziału Pracy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Łodzi 

- Anna Baklińska 

przedstawiciel Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie 

Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi; 

- Andrzej Wiśniewski 

przedstawiciel organizacji pozarządowej; 

- Monika Dyła 

przedstawiciel organizacji pozarządowej. 

5. Kierujący pracami Komisji zaprosił za pośrednictwem poczty elektronicznej członków Komisji  

do merytorycznej oceny ofert, które zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym. 

6. Przewodniczący przedstawił także członkom Komisji „Informacje oraz pytania pomocnicze  

przy ocenie oferty” istotne do dokonania oceny merytorycznej (załącznik Nr 5 do Trybu – 

zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2202/2022 z dnia 29 września 2022 r.). 

7. Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej, członkowie Komisji Konkursowej poprzez m.in. 

Generator Wniosków złożyli oświadczenie, którego wzór określił załącznik do zarządzenia 

Nr 2739/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 08 grudnia 2022 r.  

8. Przy ocenie ofert zastosowano kryteria i skalę ocen określone w punkcie VIII.2 ogłoszenia 

konkursowego. Po wpisaniu przez członków Komisji oceny ofert w Karty Oceny Merytorycznej  



  

 

i ostatecznym zatwierdzeniu w generatorze wniosków, zespół techniczny wygenerował  

i przedstawił Przewodniczącemu wyniki oceny merytorycznej.  

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi dla zadań 1-4, 6 i 7 – 40 

pkt; dla zadania 5 – 45 pkt (ocena końcowa – średnia, obliczona z dokładnością do drugiego miejsca 

po przecinku, z ocen łącznych wystawionych przez osoby, które oceniały oferty). Dotacja może być 

przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych  

do uzyskania w konkursie. 

 

Na realizację zadania 1 pn. Prowadzenie dziennych domów pomocy zakwalifikowano do oceny 

merytorycznej 2 oferty Caritas Archidiecezji Łódzkiej.    

Oferta Caritas Archidiecezji Łódzkiej (Dom Dziennego Pobytu przy ul. Gdańskiej 111) otrzymała 

30,00 pkt na 40,00 pkt możliwych. 

Oferta Caritas Archidiecezji Łódzkiej (Dom Dziennego Pobytu przy ul. Odolanowskiej 46) otrzymała 

30,00 pkt na 40,00 pkt możliwych. 

Zgodnie z ust. 4 części III. „Warunki przyznawania dotacji” ogłoszenia o konkursie, w konkursie  

na realizację zadania 1 może zostać wybrana więcej niż jedna oferta, jednocześnie dopuszcza  

się możliwość złożenia przez oferenta oferty na prowadzenie więcej niż jednej placówki 

z zastrzeżeniem konieczności ujęcia w sekcji V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów 

realizacji zadania publicznego” podziału kosztów ze wskazaniem lokalizacji konkretnej placówki. 

Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem: 

Komisja Konkursowa uznała, że ww. oferty spełniły kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert 

i zaproponowała przyznać oferentom środki finansowe zgodnie z następującym podziałem:  

- Caritas Archidiecezji Łódzkiej (Dom Dziennego Pobytu przy ul. Gdańskiej 111) – 228 692,00 zł,  

- Caritas Archidiecezji Łódzkiej (Dom Dziennego Pobytu przy ul. Odolanowskiej 46) – 57 173,00 

zł.  

Łączna proponowana kwota dotacji na realizację zadania wynosi 285 865,00 zł. 

W związku z powyższym, Komisja rekomenduje ww. wynik do rozstrzygnięcia Wiceprezydentowi 

Miasta Łodzi.  

 

Na realizację zadania 2 pn. Prowadzenie dziennego domu pomocy dla osób  

z niepełnosprawnościami oraz osób starszych do oceny merytorycznej 1 ofertę Stowarzyszenia 

Młodzieży I Osób Z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin I Przyjaciół „Pomost”.  

Oferta Stowarzyszenia Młodzieży I Osób Z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin I Przyjaciół 

„Pomost” otrzymała 28,50 pkt na 40,00 pkt możliwych. 

Zgodnie z ust. 4 części III. „Warunki przyznawania dotacji” ogłoszenia o konkursie, w konkursie  

na realizację zadania 3 zostanie wybrana jedna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem: 

Komisja Konkursowa uznała, że ww. oferta spełniła kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert 

i zaproponowała przyznać środki finansowe na realizację zadania Stowarzyszeniu Młodzieży I Osób 

Z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin I Przyjaciół „Pomost” w wysokości 1.353.144,00 zł.  

W związku z powyższym, Komisja rekomenduje ww. wynik do rozstrzygnięcia Wiceprezydentowi 

Miasta Łodzi.  

 



  

 

Na realizację zadania 3 pn. Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa 

zakwalifikowano do oceny merytorycznej 5 ofert: Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, 

Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Fundacji Wsparcia Psychospołecznego, 

Fundacji Diabeciaki oraz Subvenio. Fundacji Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej. 

Oferta Fundacji Wsparcia Psychospołecznego otrzymała 33,00 pkt na 40,00 pkt możliwych. 

Oferta Fundacji Diabeciaki otrzymała 30,00 pkt na 40,00 pkt możliwych. 

Oferta Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka otrzymała 29,00 pkt na 40,00 pkt możliwych. 

Oferta Subvenio. Fundacji Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej otrzymała 28,00 pkt na 

40,00 pkt możliwych. 

Oferta Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży otrzymała 27,50 pkt na 40,00 pkt 

możliwych. 

Zgodnie z ust. 4 części III. „Warunki przyznawania dotacji” ogłoszenia o konkursie, w konkursie  

na realizację zadania 3 zostanie wybrana jedna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem: 

Po zakończeniu opiniowania ofert, lista rankingowa (zgodna z Generatorem Wniosków) wskazała, 

że oferta Fundacji Wsparcia Psychospołecznego uzyskała najwyższą średnią ocenę punktową.  

Komisja Konkursowa uznała, że ww. oferta spełniła kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert 

i zaproponowała przyznać środki finansowe na realizację zadania Fundacji Wsparcia 

Psychospołecznego w wysokości 140.069,00 zł.  

W związku z powyższym, Komisja rekomenduje ww. wynik do rozstrzygnięcia Wiceprezydentowi 

Miasta Łodzi.  

 

Na realizację zadania 4 pn. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania zakwalifikowano do oceny merytorycznej 3 oferty:  

1) ofertę wspólną Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi - Łódzkiego Oddziału Okręgowego 

Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w 

Łodzi, Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym „Okaż Serce”, Zboru Kościoła Chrześcijan 

Baptystów, 

2) ofertę Fundacji SENIORAPPP, 

3) ofertę Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego - Oddział Łódź. 

Oferta Fundacji SENIORAPPP otrzymała 28,38 pkt na 40,00 pkt możliwych. 

Oferta wspólna Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi - Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego 

Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi, Fundacji 

Pomocy Niepełnosprawnym „Okaż Serce”, Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów otrzymała 28,00 

pkt na 40,00 pkt możliwych. 

Oferta Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego - Oddział Łódź otrzymała 18,62 pkt na 

40,00 pkt możliwych. Z uwagi na uzyskanie przez ofertę mniejszej liczby punktów niż 22,00, oferta 

nie została rekomendowana do przyznania dotacji. 

Zgodnie z ust. 4 części III. „Warunki przyznawania dotacji” ogłoszenia o konkursie, w konkursie  

na realizację zadania 3 może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. 

Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem: 

Komisja Konkursowa uznała, że dwie oferty spełniły kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert 

i zaproponowała przyznać oferentom środki finansowe zgodnie z następującym podziałem:  



  

 

- oferta wspólna Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi - Łódzkiego Oddziału Okręgowego 

Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w 

Łodzi, Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym „Okaż Serce”, Zboru Kościoła Chrześcijan 

Baptystów – 10.721.288 zł (315.332 h x 34 zł),  

- oferta Fundacji SENIORAPPP – 2.713.864 zł (79.843 h x 33,99 zł).  

Łączna proponowana kwota dotacji na realizację zadania wynosi 13.435.152,00 zł. 

 

Na realizację zadania 5 pn. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  

w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi nie została złożona żadna oferta. 

Zgodnie z art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie oraz części VIII ust. 7 pkt 1 załącznika do zarządzenia Nr 2739/2022 Prezydenta 

Miasta Łodzi z dnia 08 grudnia 2022 r. „Konkurs ofert zostaje unieważniony, jeżeli: nie złożono 

żadnej oferty”. 

 

Na realizację zadania 6 pn. Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 

osób przewlekle psychicznie chorych zakwalifikowano pod względem formalnym 1 ofertę: 

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP.  

Oferta Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP otrzymała 30,75 pkt na 40,00 pkt możliwych. 

Zgodnie z ust. 4 części III. „Warunki przyznawania dotacji” ogłoszenia o konkursie, w konkursie  

na realizację zadania 3 zostanie wybrana jedna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem: 

Komisja Konkursowa uznała, że ww. oferta spełniła kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert 

i zaproponowała przyznać środki finansowe na realizację zadania Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek 

NMP NP w wysokości 3.806.413,00 zł.  

W związku z powyższym, Komisja rekomenduje ww. wynik do rozstrzygnięcia Wiceprezydentowi 

Miasta Łodzi.  

 

Na realizację zadania 7 pn. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn zakwalifikowano pod względem formalnym 1 ofertę: 

Fundacji im. Brata Alberta.  

Oferta Fundacji im. Brata Alberta otrzymała 29,00 pkt na 40,00 pkt możliwych. 

Zgodnie z ust. 4 części III. „Warunki przyznawania dotacji” ogłoszenia o konkursie, w konkursie  

na realizację zadania 3 zostanie wybrana jedna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem: 

Komisja Konkursowa uznała, że ww. oferta spełniła kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert 

i zaproponowała przyznać środki finansowe na realizację zadania Fundacji im. Brata Alberta  

w wysokości 670.749,00 zł.  

W związku z powyższym, Komisja rekomenduje ww. wynik do rozstrzygnięcia Wiceprezydentowi 

Miasta Łodzi.  

 



  

 

Podpisy Przewodniczącego Komisji Konkursowej: 

 

 

Piotr Kowalski     ………………………………………………………… 

 

 

 

Łódź, dnia 30 grudnia 2022 r. 


