
 
Łódź, dnia 9.01.2023 r. 

  
…………………………………… 
 

(pieczątka realizatora konkursu ofert) 

 
ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

 
Nazwa konkursu / ogłoszony zarządzeniem nr: Zarządzenie Nr 2569/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym 
konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.  

Nazwa zadania konkursowego: „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” - realizacja w terminie styczeń - grudzień 2023 r. 
(Działanie II: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, dla których wnioskowana kwota 
dofinansowania przekracza 100.000 zł)  

Realizator konkursu ofert: Wydział Sportu UMŁ  

Wysokość środków przeznaczonych / przyznanych na dotacje  
w konkursie ofert:  1 000 000 zł  /  1 000 000 zł  

Liczba ofert złożonych w ramach konkursu ofert: 3 

 
 
 
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. 767088 
Łódzki Okręgowy Związek 
Lekkiej Atletyki  

Halowy Międzynarodowy Mityng 
Lekkoatletyczny Orlen Cup Łódź 2023  

39 450 000 / 450 000  

2. 766712 
Stowarzyszenie 
"Maraton Dbam o Zdrowie" 

DOZ Maraton Łódź 2023 37 600 000 / 450 000 
Oferent zobowiązany do złożenia 
zaktualizowanego kosztorysu 
i harmonogramu realizacji zadania. 

3. 763319 Akademia Sport i Zdrowie Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run 36 164 700 / 100 000 
Oferent zobowiązany do złożenia 
zaktualizowanego kosztorysu 
i harmonogramu realizacji zadania. 

 



 
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. - - - - 

 
 
 
 

Marek Kondraciuk  
Przewodniczący Komisji Konkursowej  
 

 
 


