
Protokół końcowy 

 

1. Zgodnie z zarządzeniem Nr 2743/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z 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 realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy 

społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 

szans tych rodzin i osób, wpłynęło 5 ofert, w tym na realizację:  

1) zadania 1 pn. „Udzielanie schronienia w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn  

na łączną ilość 240 miejsc, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym”: 1 oferta złożona przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie 

z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowe Sady 17; 

2) zadania 2 pn. „Udzielanie schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet na 60 miejsc, 

zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”: 1 oferta złożona 

przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowe 

Sady 17; 

3) zadania 3 pn. Realizacja programu osłonowego pn.: „Świetlica dla osób bezdomnych” 

funkcjonującego w obszarze rewitalizacji: 1 oferta złożona przez Towarzystwo Pomocy  

im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowe Sady 17; 

4) zadania 4 pn. Realizacja programu osłonowego pn.: „Autobus dla bezdomnych  

i potrzebujących”: 1 oferta złożona przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło 

Łódzkie z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowe Sady 17; 

5) zadania 5 pn. Realizacja programu osłonowego pn.: „Mieszkania wspierane dla osób 

bezdomnych”: 1 oferta złożona przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie  

z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowe Sady 17. 

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

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

realizacji zadań publicznych, dotyczących pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom  

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

Nr 2743/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 08 grudnia 2022 r. 

3. 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: 

Przewodniczący:              - Piotr Kowalski 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi  

ds. programów społecznych i osób z niepełnosprawnościami; 

Członkowie:          - Monika Kielanowicz 

Starszy Administrator w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet; 

 

 



  

 

  

- 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; 

- Jan Bujnowicz 

przedstawiciel Fundacji im. św. Brata Alberta 

- Andrzej Wiśniewski 

Przedstawiciel Stowarzyszenia Samopomocowego „Abakus” 

Jeden z członków Komisji Konkursowej (powołanej zarządzeniem Nr 2743/2022 Prezydenta Miasta 

Łodzi z dnia 08 grudnia 2022 r.) z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność, nie uczestniczył  

w posiedzeniu. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

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

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

5. 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.). 

5. Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej, członkowie Komisji Konkursowej poprzez  

Generator Wniosków złożyli oświadczenie, którego wzór określił załącznik do zarządzenia 

Nr 2743/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 08 grudnia  2022 r.  

6. 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. 

7. 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 wynosi 40,00 pkt dla każdego z zadań (ocena końcowa – średnia, obliczona 

z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, z ocen łącznych wystawionych przez osoby, które 

oceniały oferty).  

 

Na realizację zadania 1 pn. „Udzielanie schronienia w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn  

na łączną ilość 240 miejsc, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym” oferta Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie 31,25 pkt 

otrzymała liczbę punktów na 40 pkt możliwych. 

Na realizację zadania 2 pn. „Udzielanie schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet  

na 60 miejsc, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym” oferta 

Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie 28,75 pkt otrzymała następującą liczbę 

punktów na 40 pkt możliwych. 

Na realizację zadania 3 pn. Realizacja programu osłonowego pn.: „Świetlica dla osób 



  

 

  

bezdomnych” funkcjonującego w obszarze rewitalizacji” oferta Towarzystwa Pomocy  

im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie 33,00 pkt otrzymała następującą liczbę punktów na 40 pkt 

możliwych. 

Na realizację zadania 4 pn. Realizacja programu osłonowego pn.: „Autobus dla bezdomnych  

i potrzebujących” oferta Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie 30,75 pkt 

otrzymała następującą liczbę punktów na 40 pkt możliwych.  

Na realizację zadania 5 pn. Realizacja programu osłonowego pn.: „Mieszkania wspierane  

dla osób bezdomnych” oferta Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie 37,25 pkt 

otrzymała następującą liczbę punktów na 40 pkt możliwych. 

 

Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem: 

Komisja Konkursowa uznała, że oferty Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie spełniły 

kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert i zaproponowała przyznać środki finansowe na realizację 

zadań w nw. wysokości: 

1. na zadanie 1 – 1.814.400,00 zł (planowany przez oferenta termin realizacji zadania od 1 stycznia  

2023 r. do 31 grudnia 2023 r.); 

2. na zadanie 2 – 340.200,00 zł (planowany przez oferenta termin realizacji zadania  

od 1 stycznia 2023 r. do 30 września 2023 r., co wpływa na proporcjonalne zmniejszenie dotacji  

w stosunku do kwoty planowanej w konkursie na okres 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,  

tj. 453 600,00 zł). 

Zgodnie z pkt VIII.4 ogłoszenia konkursowego „Komisja Konkursowa może zmienić wysokość 

dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana 

ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta”.  

Zgodnie z pkt IX.2 ogłoszenia konkursowego „średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca  

w schronisku, zwany dalej ŚMK, wynosi maksymalnie 630,00 zł”. Tym samym kalkulacja kosztów 

winna zostać zaktualizowana wg wyliczeń: 630 zł x 60 miejsc x 9 miesięcy, co daje kwotę 

340.200,00 zł. 

3. na zadanie 3 – 53.900,00 zł (planowany przez oferenta termin realizacji zadania od 1 stycznia 2023 

r. do 31 grudnia 2023 r.); 

4. na zadanie 4 – 59.000,00 zł (planowany przez oferenta termin realizacji zadania od 1 stycznia 2023 

r. do 31 grudnia 2023 r.); 

5. na zadanie 5 – 158.447,00 zł (planowany przez oferenta termin realizacji zadania od 1 stycznia 

2023 r. do 31 grudnia 2023 r.). 

 

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

Łodzi.  

 



  

 

  

Podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej: 

 

 

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

 

 

Łódź, dnia 30 grudnia 2022 r. 


