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r 6931/V11/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 22 wrzesnia 2017 r.
otwartego konkursu ofert i powofania Komisji Konkursowej
do opini
otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadan publicznych
w zakr sie dziafalno ci na rzecz os6b niepefnosprawnych, dotyczqcych rehabilitacji zawodowej
i sp ecznej os6b epefnosprawnych, organizacje pozarzqdowe oraz podmioty, 0 kt6rych mowa
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziafalnosci poiytku publicznego
. 0 wolontariaci , na realizacj!) zadan publicznych w konkursie zfoiyfy fqcznie 8 ofert:
1) Fundacja" R6wne Szanse", 93-005 t6dz, ul. W61czanska 225{1 oferta);
2) Polski Zwiqzek Niewidomych Okr!)g t6dzki, 90-721 t6dz, ul. Wi!)ckowskiego 13
(2 oferty);
3) t6dzki Sejmik Os6b Niepefnosprawnych, 90-113 t6dz ul. Sienkiewicza 3/5 (1 oferta);
4) Fundacja z ASPI-racjami, 91-158 t6dz ul. Lniana 25/99 (1 oferta);
5) Zwiqzek Harcerstwa Polskiego Chorqgiew t6dzka, 90-537 t6dz ul. Stefanowskiego 19
(loferta);
6) Stowarzyszenie Os6b z Chorob q Parkinsona i Ich Rodzin Sfonik ( loferta).
7) Stowarzyszenie Spofeczno - Kulturalne" Ethnos" (1 oferta)
Na podstawie § 8 ust. 4 "Trybu planowania, ogfaszania, przeprowadzania i rozstrzygania
otwartych konkurs6w ofert na realizacj~ ze srodk6w budietu Miasta todzi zadan pUblicznych
przez organizacje pozarzqdowe oraz podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. 0 dziafalnosci poiytkll publicznego i 0 wolontariacie oraz 0 kontroli
realizowanych zadan i rozliczania przyznanych dotacji", stanowiqcego zafqcznik do zarzqdzenia
Nr 2231/V11/15 Prezydenta Miasta todzi z dnia 2 listopada 2015 r., p. Piotr Rydzewski,
p.o. dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spofecznej w todzi upowainif p. Joann!) Mroczek starszego inspektora w Zespole do Spraw Rehabilitacji Spofecznej Os6b Niepefnosprawnych
w
Miejskim
Osrodku
Pomocy
Spofecznej
w
todzi,
p.
Sylwi~
tuczak
- starszego pracownika socjalnego w Zespole do Spraw Rehabilitacji Spofecznej Os6b
Niepefnosprawnych w Miejskim Osrodku Pomocy Spofecznej w todzi i p. Mafgorzat~ Starzynskq
- starszego inspektora w Zespole do Spraw Rehabililacji Spofecznej Os6b Niepefnosprawnych
w Miejskim Osrodku Pomocy Spofecznej w todzi do dokonania otwarcia kopert z ofertami,
zfoionymi do otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadan publicznych
w zakresie dziafalnosci na rzecz os6b niepefnosprawnych, dotyczqcych rehabilitacji zawodowej
i spofecznej os6b niepefnosprawnych, zgodnie z zarzqdzeniem Nr 6931/V1I/17 Prezydenta
Miasta todzi z dnia 22 wrzesnia 2017 r. oraz sporzqdzenia wst!)pnej oceny ofert pod wzgl~dem
formalnym oraz wypefnienia Kart Analizy Formalnej Oferty (protok6f z otwarcia ofert stanowi
zafqcznlk nr 1, Karty Analizy Formalnej Ofert stanowi q zafqcznik nr 2).
W dniach 30 pazdziernika - 02 listopada 2017 r. w siedzibie Miejskiego Osrodka Pomocy
Spofecznej w todzi przy ul. Kilinskiego 102/102a odbyfo sill posiedzenle Komisji Konkursowej,
powofanej zarzqdzeniem Nr 6931/V11/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 22 wrzesnia 2017 r.
w sprawie ogfoszenia otwartego konkursll ofert i powofania Komisji Konkursowej
do opiniowania ofert w otwartym konkllrsie ofert w formie wsparcia i realizacji zadan
publicznych w zakresie dziafalnosci na rzecz os6b niepelnosprawnych, dotyczqcych rehabilitacji
zawodowej i spofecznej os6b niepefnosprawnych w skfadzie:
Przewodniczacv:
-Agnieszka DlIszkiewicz-Nowacka
zast!)pca dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spofecznej w todzi;
Czfonkowie:
- Barbara Polasinska kierownik ZRSON w Miejskim Osrodku Pomocy
Spofecznej w todzi
- Tamara Sagan
gf6wny ksi!)gowy w Miejskim Osrodku Pomocy Spofecznej w todzi;
- Joanna Mroczek
starszy inspektor w Zespole do Spraw Rehabilitacji Spofecznej Os6b
ogfoszen'
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5.

6.

7.
8.

9.

starszy inspektor w Zespole do Spraw Rehabilitacji Spolecznej Os6b
Niepetnosprawnych w Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej
wtodzi;
- Teresa Jask61a
przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Diabetyk6w zarzqd Miejski
wtodzi;
- Jerzy Szrejner
przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
Oddziat w todzi.
(!ista obecnosci - zalqcznik nr 3).
Spos6b opiniowania ofert oraz kryteria i skale oceny ofert okresli! Regulamin pracy Komisji
Konkursowej, stanowiqcy zatqcznik nr 2 do wskazanego wyiej zarzqdzenia Prezydenta Miasta
todzi.
Przedmiotem posiedzenia by to opiniowanie ofert ocenionych wytqcznie pozytywnie
pod wzgl~dem formalnym, ztoionych do otwartego konkursu ofert w formie wsparcia
realizacji zadan publicznych w zakresie dziatalnosci na rzecz os6b niepetnosprawnych,
dotyczqcych rehabilitacji zawodowej i spotecznej os6b niepetnosprawnych. Posiedzenie Komisji
Konkursowej rozpocz~ta p. Agnieszka Duszkiewicz- Nowacka - Przewodniczqca Komisji
Konkursowej, kt6ra przedstawila przedmiot konkursu oraz dokumenty prawa miejscowego,
regulujqce prac~ Komisji.
Nast~pnie cztonkowie Komisji Konkursowej otrzymali zestaw dokument6w zawierajqcy:
oswiadczenie cztonka Komisji Konkursowej 0 niepozostawaniu cztonka Komisji Konkursowej
w takim stosunku prawnym lub faktycznym z oferentami biorqcymi udzial w procedurze
konkursowej, kt6ry moie budzic uzasadnionq wqtpliwosc co do jego bezstronnosci podczas
oceniania ofert (wz6r oswiadczenia cztonka Komisji Konkursowej stanowi zatqcznik
do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej),
kserokopi~ zarzqdzenia Nr 6931/VII/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 22 wrzesnia 2017 r.
w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert i powolanla Komis)i Konkursowej
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacjl zadan
pUblicznych w zakresie dziatalnosci na rzecz os6b niepetnosprawnych, dotyczqcych
rehabilitacji zawodowej i spotecznej os6b niepetnosprawnych,
kart~ oceny merytorycznej kaidej oferty.
Po zapoznaniu si~ z tresci q oswiadczen cztonka Komisji Konkursowej osoby biorqce udzial
w Komisji podpisaty stosowny dokument. (zatqcznik nr 4).
W pierwszej kolejnosci pracownicy upowainieni do dokonanla otwarcia kopert z ofertami,
ztoionymi do otwartego konkursu ofert oraz sporzqdzenia wst~pnej oceny ofert pod wzgl~dem
formalnym oraz wypetnienia Kart Analizy Formalnej Oferty, przedstawili wyniki przeprowadzonej
analizy formalnej.
Btedy formalne niepodlegajace uzupetnieniom, sposr6d 8 ofert ztoionych do konkursu,
posiadaty 2 oferty:
1) Stowarzyszenie Spoteczno - Kulturalne " Ethnos", 91-069 t6dz ul. Legion6w 19 10k
18( loferta).
2) Fundacja z ASPI-racjami, 91-158 t6dz ul. Lniana 25/29 (1 oferta).
Btedy formalne podlegajace uzupetnieniom: iadna ze ztoionych ofert nie podlegata
uzupelnieniom.
Przedstawione oceny formalne ofert zostaly jednoglosnie przyj~te przez czlonk6w Komisji
Konkursowej. Tym samym cztonkowie Komisji Konkursowej w kolejnym eta pie przeszli do oceny
merytorycznej zakwalifikowanych ofert.
Na realizacj~ zadania pn. Organizowanle grup srodowiskowego wsparcia oraz zespol6w
aktywnosci spoleczneJ dla os6b niepelnosprawnych - aktywizujqcych zawodowo i spolecznie
te
osoby
zloiono
1
ofert~,
kt6ra
podlegala
ocenie
merytorycznej
przez Fundacj~ " R6wne Szanse", pod tytulem "Bez kompleks6w". Czlonkowie Komisji dokonali
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Konkursowej, wpisujqc indywidualnie w Karty Oceny Merytorycznej oceny cZqstkowe i punktacj~
!qcznq oferty, b~dqcq sumq wystawionyeh oeen eZqstkowyeh (zalqcznlk nr 5). Ofert~ Fundaeji
"R6wne Szanse" oceniono w nast~pujqey spos6b 36 pkt na 40,00 pkt (oeena koncowa-srednia,
obliezona z dok!adnosciq eo do drugiego miejsca po przecinku, z ocen !qeznyeh wystawionych
przez osoby, kt6re oeenily t~ ofert~).
Oplnla Komisjl wraz z uzasadnleniem:
Komisja Konkursowa uzna!a, ie oferta Fundaeji "R6wne Szanse" spe!nila kryteria zawarte
w otwartym konkursie ofert, a oferent daje gwaranej~ realizacji zadania. Komisja Konkursowa
zaproponowa!a przyznac oferentowi srodki finansowe zgodnie z wnioskowanq wysokosciq
dotaeji- proponowana kwota dotaeji wynosi 8 540,00 zl.
10. Na realizaej~ zadania pn. "Prowadzenle poradnlctwa psychologlcznego, spoleczno - prawnego
oraz udzielanle informacji na temat przyslugujqcych uprawnlen, dost'lpnych uslug, sprz'ltu
rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla os6b niepelnosprawnych" wp!yn~1y 3 oferty, kt6re
spe!nia!y wymogi formalne, tym samym podlega!y ocenie merytorycznej.
• Ofert~ Polskiego Zwiqzku Niewidomych Okr~g t6dzki pod tytu!em " Punkt Informacji
Spo!ecznej dla Os6b Niepe!nosprawnych" Cz!onkowie Komisji dokonali oeeny w/w oferty
wed!ug kryteri6w i skali, wskazanych w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisujqc
indywidualnie w Karty Oeeny Merytorycznej oceny cZqstkowe i punktacj~ Iqcznq oferty,
b~dqcq sumq wystawionych ocen cZqstkowych (zalqcznik 6 ).
• Ofert~ Polskiego Zwiqzku Niewidomych Okr~g t6dzki oceniono w nast~pujqcy spos6b
31,17 pkt na 40,00(ocena koncowa-srednia, obliczona z dok!adnosciq co do drugiego
miejsca po przecinku, z oeen !qcznych wyslawionych przez osoby, kt6re ocenily t~
ofert~).

Opinia Komisji wraz z uzasadnienlem
Komisja Konkursowa uzna!a, ie oferta Polskiego Zwiqzku Niewidomych Okr~g t6dzki
spe!nila kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert, a oferent daje gwarancj~ realizacji
zadania. Komisja Konkursowa zaproponowa!a przyznac oferentowi srodki finansowe
zgodnie z wnioskowanq wysokosci q dotacji- proponowana kwota dotacji wynosi
7680,00 zl.
Ofert~ t6dzkiego Sejmiku Os6b Niepe!nosprawnych pod tytu!em " Centrum Informacji
i Wsparcia Os6b Niepe!nosprawnych" Cz!onkowie Komisji dokonali oceny w/w oferty
wed!ug kryteri6w i skali, wskazanych w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisujqc
indywidualnie w Karty Oceny Merytorycznej oceny cZqstkowe i punktacj~ !qcznq oferty,
b~dqcq sumq wystawionych ocen cZqstkowyeh (zalqcznik 7 ). Ofert~ t6dzkiego Sejmiku
Os6b Niepe!nosprawnych oceniono w nast~pujqcy spos6b 24,17 pkt na 40,00(ocena
koncowa-srednia, obliczona z dokladnosciq co do drugiego miejsca po przecinku, z ocen
!qcznych wystawionych przez osoby, kt6re ocenily t~ ofert~).
Oplnla Komisjl wraz z uzasadnienlem
Komisja Konkursowa uzna!a, ie oferta t6dzkiego Sejmiku Os6b Niepe!nosprawnych
spe!nila
kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert, a oferent daje gwarancj~ realizacji zadania. Komisja
Konkursowa zaproponowa!a przyznac oferentowi srodki finansowe zgodnie z wnioskowanq
wysokosciq dotacji- proponowana kwota dotacji wynosi 18370,00 zl.
•

Ofert~

Stowarzyszenia Os6b z Chorobq Parkinsona i ich Rodzin S!onik pod tytu!em" Pomoc
psychologiczna" Cz!onkowie Komisji dokonali oceny w/w oferty wed!ug kryteri6w i skali,
wskazanych w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisujqc indywidualnie w Karty Oceny
Merytorycznej oceny cZqstkowe i punktacj~ Iqcznq oferty, b~dqcq sumq wystawionych ocen
cZqstkowych (zalqcznik 8 ). Ofert~ Stowarzyszenia Os6b z Chorobq Parkinsona i ich rodzin S!onik
oceniono w nast~pujqcy spos6b 32 pkt na 40,00(ocena koncowa-srednia, obliczona
z dokladnosciq co do drugiego miejsca po przecinku, z ocen !qcznych wystawionych przez osoby,
kt6re ocenily t~ ofert~).
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Opinia Komisji wraz z uzasadnleniem
Komisja Konkursowa uznala, ze oferta Stowarzyszenie Os6b z Chorobq Parkinsona i ich Rodzin
Sionik spelnila kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert, a oferent daje gwarancjtl realizacji
zadania. Komisja Konkursowa zaproponowala przyznac oferentowi srodki finansowe zgodnie
z wnioskowanq wysokosciq dotacji- proponowana kwota dotacji wynosi 2 200,00 zl.
11.

12.
13.

Na realizacjtl zadania pn "Prowadzenie grupowych i Indywldualnych zaj~c, ktore:
1) majq na celu nabywanie, rozwiJanie I podtrzymywanie umieJ~tnosci niezb~dnych
do samodzlelnego funkcjonowania osob nlepelnosprawnych;
2) rozwijajq umiej~tnosci sprawnego komunikowania si~ z otoczeniem osob
z uszkodzeniaml sluch, mowy z autyzmem i z nlepelnosprawnosclq Intelektualnq;
3) usprawniajq i wspierajq funkcjonowanie osob z autyzmem i z nlepelnosprawnoscl q
intelektualnq w r6Znych rolach i w r6inych srodowiskach;
zlozono Iqcznie 3 oferty. 1 z nich nie spelnila wymogow formalnych, tym samym nie podlegala
ocenie merytorycznej. Ocenie merytorycznej podlegala wylqcznie oferta zlozona
przez Polski Zwiqzek Niewidomych Okr~g l6dzki w lodzi pod tytulem "Jestem Samodzielny".
Czlonkowie Komisji dokonali oceny ww. oferly wedlug kryteri6w i skali, wskazanych
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisujqc indywidualnie w Karty Oceny Merytorycznej
oceny cZqstkowe i punktacjtl Iqcznq oferty, b~dqcq sumq wystawionych ocen cZqstkowych
( zalqcznik nr 9).
Oferttl Polskiego zwiqzku Niewidomych Okrtlg l6dzki oceniono spos6b nasttlPujqcy 31,00 pkt
na 40,00 pkt (ocena koncowa - srednia, obliczona z dokladnosciq co do drugiego miejsca
po przecinku, z ocen Iqcznych wystawionych przez osoby, kt6re ocenialy ttl oferttl).
Opinla Komisji wraz z uzasadnieniem
Komisja Konkursowa uznala, ze oferta Polskiego Zwiqzku Niewidomych Okrtlg l6dzki w lodzi
spelnila kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert, a oferent daje gwarancjtl realizacji
zadania. Komisja Konkursowa zaproponowala przyznac oferentowi srodki finansowe zgodnie
z wnioskowanq wysokosciq dotacji proponowana
kwota dotacji wynosi 3000,00 zl.
Oferttl ZWiqzku Harcerstwa Polskiego Chorijgiew l6dzka pod tytulem "Przecierajqc Nieznany
Szlak" Czlonkowie Komisji dokonali oceny ww. oferty wed lug kryteri6w i skali, wskazanych
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisujqc indywidualnie w Karty Oceny Merytorycznej
oceny cZqstkowe i punktacjtl Iqcznq oferty, btldqtq sumq wystawionych ocen cZijstkowych
( zalqcznlk nr 10) . Oferttl Polskiego Zwiqzku Niewidomych Okrtlg l6dzki oceniono w spos6b
nasttlPujqcy 31,00 pkt na 40,00 pkt (ocena koncowa - srednia, obliczona z dokladnosciij
co do drugiego miejsca po przecinku, z ocen lijcznych wystawionych przez osoby, kt6re ocenialy
ttl oferttl)·
Opinla Komlsji wraz z uzasadnlenlem
Komisja Konkursowa uznala, ze oferta Zwiqzku Harcerstwa Polskiego Chorijgiew l6dzka w lodzi
spelnila kryteria zawarte w otwartym konkursie ofert, a oferent daje gwarancjtl realizacji
zadania. Komisja Konkursowa zaproponowala przyznac oferentowi srodki finansowe zgodnie
z wnioskowanq wysokosciq dotacji- proponowana kwota dotacji wynosi 7000,00 zl.
Zestawienie zbiorcze stanowi zalqcznik nr 11.
Na tym posiedzenie Komisji Konkursowej zostalo zakonczone.
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Czlonkowie:

Barbara Polasinska
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Tamara Sagan

Joanna Mroczek
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Malgorzata Starzynska

Teresa Jask6la
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Jerzy Szrejner
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