
PROTOKOLKONCOWY p~
1. Zgodnie z zarzadzeniem Nr 1384NIII/19 PrezydentaMi~~\l, t~f&2019 r.
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej do opiniowania
ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadan publicznych w zakresie
wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej, pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i osob
na realizacje zadan publicznych w konkursie wplynely lacznie 4 oferty zlozone przez:

- Fundacje Gajusz (1 oferta),
- Fundacje Slonie na balkonie (1 oferta),
- Fundacje Instytut Bialowieski (2 oferty).

2. Na podstawie § 7 ust. 5 "Trybu planowania, oglaszania, przeprowadzania i rozstrzygania
otwartych konkursow ofert na realizacje ze srodkow budzetu miasta Lodzi zadan publicznych
przez organizacje pozarzadowe oraz podmioty, 0 kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie oraz kontroli
realizowanych zadan i rozliczania przyznanych dotacji", stanowiacego zalacznik do zarzadzenia
Nr 9408NII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 25 wrzesnia 2018 r., p. Iwona Iwanicka,
Zastepca Dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Polityki
Spolecznej i Zieleni Urzedu Miasta Lodzi upowaznila pracownik6w Wydzialu Zdrowia i Spraw
Spolecznych Anne Wasiak i Alicje Groblewska do dokonania formalnej analizy ofert, zlozonych
do otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadan publicznych w zakresie
przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy
zastepczej, pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej
oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i osob, zgodnie z zarzadzeniem Nr 1384NIII/19 Prezydenta
Miasta Lodzi z dnia 13 czerwca 2019 r., sporzadzenia wstepnej oceny ofert pod wzgledem
formalnym oraz wypelnienia zalacznika pn. .Kryteria Analizy Formalnej Oferty" (zalacznik
nr 1).
3. W dniu 22lipca 2019 r. w siedzibie Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie
Polityki Spolecznej i Zieleni Urzedu Miasta Lodzi przy ul. Zachodniej 47 odbylo sie posiedzenie
Komisji Konkursowej, powolanej zarzadzeniem Nr 1384NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
13 czerwca 2019 r. w skladzie:
Przewodniczacy: - Iwona Iwanicka

Departament Polityki Spolecznej i Zieleni Urzedu Miasta Lodzi

Czlonkowie: Eliza Ziolkowska-Lewandowicz
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi;

Arkadiusz Kowalski
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi;

Andrzej Wisniewski
Stowarzyszenie Samopomocowego Abakus

Aleksandra Kuszewska
L6dzkie Towarzystwo Alzheimerowskie

(lista obecnosci - zalaeznik nr 2).
4. Sposob opiniowania ofert oraz kryteria i skale ocen ofert okreslil Regulamin pracy Komisji
Konkursowej, stanowiacy zalacznik or 2 do wskazanego wyzej zarzadzenia Prezydenta Miasta
Lodzi.
5. Przedmiotem posiedzenia bylo opiniowanie ofert ocenionych wylacznie pozytywnie pod
wzgledem formalnym, zlozonych do otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji
zadan publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej, pomocy
spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyr6wnywania
szans tych rodzin i osob. Posiedzenie Komisji Konkursowej rozpoczela p. Iwona Iwanicka -
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Przewodniczaca Komisji Konkursowej, kt6ra przedstawila przedmiot konkursu oraz dokumenty
prawa miejscowego, regulujace prace Komisji.
6. Nastepnie czlonkowie Komisji Konkursowej otrzymali zestaw dokument6w zawierajacy:

- oswiadczenie czlonka Komisji Konkursowej 0 niepozostawaniu czlonka Komisji
Konkursowej w takim .stosunku prawnym lub faktycznym z oferentami bioracymi udzial
w procedurze konkursowej, kt6ry moze budzic uzasadniona watpliwosc co do jego
bezstronnosci podczas oceniania ofert (wz6r oswiadczenia czlonka Komisji Konkursowej
stanowi zalacznik do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej),

- kserokopie zarzadzenia Nr 1384NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 13 czerwca 2019 r.
- karty oceny merytorycznej ofert.

7. Czlonkowie Komisji Konkursowej podpisali oswiadczenia czlonka Komisji Konkursowej
(zalaeznik nr 3).

8. W pierwszej kolejnosci pracownicy upowaznieni do dokonania formalnej analizy ofert pod
katem spelnienia kryteriow analizy formalnej oferty, okreslonych w zalaczniku Nr 4 do "Trybu
planowania, oglaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursow ofert na
realizacje ze srodkow budzetu miasta Lodzi zadan publicznych przez organizacje pozarzadowe
oraz podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci
pozytku publicznego i 0' wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadan i rozliczania
przyznanych dotacji", zgodnie z zarzadzeniem Nr 1384NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
13 czerwca 2019 r., przedstawili wyniki przeprowadzonej analizy formalnej. Dwie oferty zostaly
odrzucone pod wzgledem formalnym: Fundacji Instytut Bialowieski (opis realizacji zadan
niezgodny z ogloszeniem konkursowym).
Przedstawiona ocena formalna ofert zostala zatwierdzona przez czlonkow Komisji Konkursowej.
Tym samym czlonkowie Komisji Konkursowej w kolejnym etapie przeszli do oceny
merytorycznej wskazanych powyzej ofert.

9. Na realizacje zadania pn. Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastepczej zostaly
zlozone 3 oferty przez: Fundacje Gajusz, Fundacje Slonie na balkonie oraz Fundacje Instytut
Bialowieski (oferta nie spelnila wymog6w formalnych - opis realizacji zadania niezgodny
z ogloszeniem konkursowym).
Czlonkowie Komisji dokonali oceny ww. oferty wedlug kryteriow i skali, wskazanych
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisujac indywidualnie w Karty Oceny
Merytorycznej Oferty oceny czastkowe i punktacje laczna oferty, bedaca suma wystawionych
ocen czastkowych. Karty Oceny Merytorycznej Oferty zostaly podpisane przez czlonkow
Komisji (zalacznik nr 6). Oferty oceniono w nastepujacy spos6b (ocena koncowa - srednia,
obliczona z dokladnoscia do drugiego miejsca po przecinku, z ocen Iacznych wystawionych
przez osoby, kt6re ocenily te oferty):
Fundacj a Gajusz otrzymala 31,2 pkt na 40 pkt
Fundacja Slonie na balkonie otrzymala 31 pkt na 40 pkt
Zgodnie z ust. 4 pkt 1 czesci III. "Warunki przyznawania dotacji" ogloszenia 0 konkursie
na realizacje zadania 1 zostanie wybranajedna oferta, kt6ra uzyska najwieksza liczbe punkt6w.

Opinia Komisji wraz z uzasadnieniem
Komisja Konkursowa uznala, ze ww. oferty spelnily kryteria zawarte w otwartym konkursie
ofert. Komisja Konkursowa zaproponowala przyznac srodki finansowe zgodnie dla Fundacji
Gajusz, z uwagi na wyzsza liczbe punkt6w.
Proponowana kwota dotacji na realizacje zadania wynosi 107500,00 zl.

10. Na realizacje zadania pn. Organizowanie i swiadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych
w miejscu zamieszkania, z wylaczeniem specjalistycznych uslug opiekunczych dla osob
z zaburzeniami psychicznymi zostala zlozona 1 oferta przez Fundacje Instytut Bialowieski, kt6ra
zostala odrzucona pod wzgledem formalnym (opis realizacji zadan niezgodny z ogloszeniem
konkursowym).
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11. Zestawienie zbiorcze stanowi zalacznik nr 12.

12. Na tym posiedzenie Komisji Konkursowej zostalo zakonczone.

Protok61 podpisali:

Przewodniczacy: Iwona Iwanicka-

Arkadiusz Kowalski -

Andrzej Wisniewski-

Czlonkowie:

Eliza Ziolkowska-Lewandowicz -~ ~Xlou~ -~~
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AleksandraKuszewska- 4(\~4~~




