
Łódź, dnia 30 grudnia 2022 r. 
 
……………………………………………………….. 
(pieczątka realizatora konkursu ofert) 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE 
 

Nazwa konkursu/ogłoszony zarządzeniem nr: 
otwarty konkurs 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, ogłoszony zarządzeniem nr 2743/2022 Prezydenta Miasta 
Łodzi z dnia 08 grudnia 2022 r. 

Nazwa zadania konkursowego: 

1. Udzielanie schronienia w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn na łączną ilość 240 miejsc, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego 
ubrania osobom tego pozbawionym, 

2. Udzielanie schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet na 60 miejsc, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 
pozbawionym, 

3. Realizacja programu osłonowego pn.: „Świetlica dla osób bezdomnych” funkcjonującego w obszarze rewitalizacji, 
4. Realizacja programu osłonowego pn.: „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących”, 
5. Realizacja programu osłonowego pn.: „Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych”. 

Realizator konkursu ofert: 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych  w Departamencie Zdrowia  
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi 

Wysokość środków przeznaczonych/ 
przyznanych na dotacje w konkursie ofert: 

1. 1.814.400,00 zł /1.814.400,00 zł 
2. 453.600,00 zł /340.200,00 zł 
3. 53.900,00 zł /53.900,00 zł 
4. 59.000,00 zł /59.000,00 zł 
5. 158.447,00 zł /158.447,00 zł 

Liczba ofert złożonych w ramach konkursu ofert: 

1. 1 - oferta 
2. 1 - oferta 
3. 1 - oferta 
4. 1 - oferta 
5. 1 - oferta 

 
Organizacje pozarządowe, których oferty zostały rekomendowane do dofinansowania: 

Lp. 
Nr ID 
oferty 

Nazwa organizacji pozarządowej Tytuł  projektu Średnia  punktów 
Wysokość wnioskowanej/ 

proponowanej dotacji 
Uwagi 

1 
45bd-
5833-
4395 

Towarzystwo Pomocy im. św. 
Brata Alberta Koło Łódzkie 

Udzielanie schronienia w schroniskach dla 
bezdomnych mężczyzn na łączną ilość 240 miejsc, 
zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania 
osobom tego pozbawionym 

31,25 1.814.400,00 zł / 1.814.400,00 zł - 



 

 

2 
058a-
4619-
73e8 

Towarzystwo Pomocy im. św. 
Brata Alberta Koło Łódzkie 

Udzielanie schronienia w schronisku dla 
bezdomnych kobiet na 60 miejsc, zapewnienie 
posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 
pozbawionym 

28,75 453.600,00 zł /340.200,00 

Oferent skrócił termin 
realizacji zadania  
do 9 m-cy. Kwota 

planowanej dotacji uległa 
proporcjonalnego 

zmniejszeniu. 

3 
1427-
3704-
9744 

Towarzystwo Pomocy im. św. 
Brata Alberta Koło Łódzkie 

Realizacja programu osłonowego pn.: „Świetlica 
dla osób bezdomnych” funkcjonującego w 
obszarze rewitalizacji 

33,00 53.900,00 zł /53.900,00 zł - 

4 
f188-
33e1-
3d0b 

Towarzystwo Pomocy im. św. 
Brata Alberta Koło Łódzkie 

Realizacja programu osłonowego pn.: „Autobus 
dla bezdomnych i potrzebujących” 
 

30,75 59.000,00 zł /59.000,00 zł - 

5 
b6f3-
3b65-
672c 

Towarzystwo Pomocy im. św. 
Brata Alberta Koło Łódzkie 

Realizacja programu osłonowego pn.: „Mieszkania 
wspierane dla osób bezdomnych” 

27,25 158.447,00 zł /158.447,00 zł - 

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

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarządowej Tytuł  projektu Średnia  punktów Uwagi 

1. - - - - - 

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

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarządowej Tytuł  projektu Średnia  punktów Uwagi 

1. --- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------- -------------------------------- 

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

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarządowej Tytuł  projektu Kryterium formalne, które nie zostało spełnione 

1. --- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 

 
 
  



 

 
Podpisy członków Komisji Konkursowej: 
 
 

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

 

 

Monika Kielanowicz    …………………………………………………… 

 

 

Dorota Lenk     ………………………………………………………… 

 

 

Małgorzata Góralczyk-Niewiadomska  ………………………………………………………… 

 

 

Barbara Łuczak     ………………………………………………………… 

 

 

Anna Baklińska     ………………………………………………………… 

 

 

Jan Bujnowicz     ………………………………………………………… 

 

 

Andrzej Wiśniewski    ………………………………………………………… 

 
 


