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(pieczatka realizatora konkursu ofert)

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

l6di, dnia 22 lipca 2019 r.

zarzadzenle Nr 1384/VIIi/19 Prezydenta Miasta lodzi z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert

Nazwa konkursu/ogloszony zarzadzenlern nr:
i powotania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadari publicznych
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastepcze], pomocy spotecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
zvclowe] oraz wyr6wnywania szanstych rodzin i os6b

1. Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastepcze]

Nazwa zadania konkursowego:
2. Organizowanie i swladczenie specjalistycznych ustug opiekuriczvch w miejscu zamieszkania, z wytClczeniem specjalistycznych ustug

opiekuriczvch dla os6b z zaburzeniami psychicznymi.

Realizator konkursu ofert: Wydziat Zdrowia i Spraw Spotecznych w Departamencie Polityki Spotecznej i Zieleni urzedu Miasta lodzi

1. Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastepcze].

Wysokosc srod k6w
Wysokosc srodkow przeznaczonych na reallzacje zadania w 2019 r. -107.500,00 zt.

przeznaczonych/przyznanych na dotacje w
2. Organizowanie i swiadczenle specjalistycznych ustug oplekuriczvch w miejscu zamieszkania, z wytClczeniem specjalistycznych ustug

oplekuriczvch dla os6b z zaburzeniami psychicznymi.
konkursie ofert:

Wysokosc srodkow przeznaczonych na reallzacje zadania w 2019 r. - 63.750,00 zt.

Liczba ofert zloionych w ramach konkursu ofert: 40ferty
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Nazwa organizacji pozarzadowe] Tytut projektu Srednia punktew
Wysokoscwnioskowanejl

Uwagi
oferty proponowanej dotacji

96c2-
Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy 31,2 pkt w 2019 r. 107 500,00 zt/

1 44c6- Fundacja Gajusz brak

58f5
zastepcze] na 40 pkt

Organizacje pozarzadowe ktorych oferty zostaty rekomendowane do dofinansowania·

Organizacje pozarzadowe, ktorych oferty zostaty ocenione pozytywnie pod wzgl~dem merytorycznym, ale nie zostaty rekomendowane do dofinansowania:

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarzadcwe] Tytut projektu Srednia punktow Uwagi

23b7-
Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy

1. 9c36- Fundacja Stonie na balkonie 31 -
1ege

zastepcze]

Organizacje pozarzadowe, ktorych oferty zostaty ocenione negatywnie pod wzgledern merytorycznym:

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarzadowe] Tytut projektu Srednia punktow Uwagi

- - - - - -

Organizacje pozarzadowe, ktorych oferty zostaty ocenione negatywnie pod wzgledern formalnym:

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarzadowe] Tytut projektu Kryterium formalne, ktore nie zostato spetnione

Centrum Zrownowazonego Rozwoju.
e64c- 1I0krqgty stat dla PuszczyBiatowieskiej".

Ztoienie w spos6b niezgodny z wymaganiami szczeg6towymi zawartymi w czescl IX
l. a432- Fundacja Instytut Biatowieski www.FestiwaIPuszczyBialowieskiej.pl

ogtoszenia 0 konkursie
Od36 www.FestiwaIBialowieski.pl

www.FestiwaIZubra.pl

Centrum Zrownowazonego Rozwoju.
4832- 1I0krqgty stol dla Puszczy Biatowieskiej".

Ztoienie w spos6b niezgodny z wymaganiami szczeg6towymi zawartymi w czesci IX
2. 4d5f- Fundacja Instytut Biatowieski www.FestiwaIPuszczyBialowieskiej.pl

ogtoszenia 0 konkursie
9156 www.FestiwaIBialowieski.pl

www.FestiwaIZubra.pl



Zestawienie podpisali:

Przewodniczacy: Iwona Iwanicka-

Czlonkowie:
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Arkadiusz Kowalski-
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