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(piec24tka realizatora konkursu ofert)

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

,----------------,-------------------------------_.Nazwa konkursulogloszony 7~rz~dzeniem
nr:

Nazwa zadania konkursowego:

()

zar24dzenie Nr 6931NIIl7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 22 wrzesnia 2017 r. w sprawie ogioszenia otwartego konkursu
ofert
i powoiania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadail
publicznych
w zakresie dziaialnosci na rzecz os6b niepeinosprawnych, dotycz'!cych rehabilitacji zawodowej i spoiecznej os6b
niepeinosprawnych.
1. Organizowanie grup srodowiskowego wsparcia oraz zespoi6w aktywnosci spoiecznej dla os6b niepeinosprawnych
- aktywizuj~cych zawodowo i spolecznie te osoby.
2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, spoieczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat
przysluguj,!cych uprawnien, dost~pnych uslug, sprz~tu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla os6b
niepelnosprawnych.
3. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zaj~6, kt6re:
1) maj,! na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiej~tnosci niezb'i'dnych do sarnodzie1nego
funkcjonowania os6b niepeinosprawnych;
umiej~tnosci
sprawnego
komunikowania
si«
z
otoczeniem
os6b
2) rozwijaj,!
z uszkodzeniami sruchu, mowy, z autyzmem i z niepeinosprawnosci~ intelektualn'!;
3) usprawniaj,!
i
wspieraj,!
funkcjonowanie
os6b
z
autyzmem
i z niepeinosprawnosci,! intelektualn,! w r6mych rolach spoiecznych i w r6mych srodowiskach;

Realizator konkursu ofert:

Miejski Osrodek Pomocy Spoiecznej w Lodzi

Wysokosc srodh/kOw
h
d
.
przeznaczonyc przyznanyc na otacje
w konkursie ofert:

Li\czna kwota na realizacj« zadail publicznych w 2017 r. wynosi: 46 790 zL;

Liczba ofert zlozonych w ramach
konkursu ofert:

8 ofert

,

2

~-

------

Lp_

I.

NrID
oferty

-----

--"

-

----- --

---- -

Naxwa organizacji
pozal"Z'!dowej

Fundacja " R6wne
12938/2
Szanse"93-005 L6di uL
017
W6lczanska 225

-----

-

---------_ .. - - -

--

--------_ .. ---

Tytul projektu

Organizowanie grup
srodowiskowego wsparcia oraz
zespo16w aktywnosci spolecznej
dla os6b niepelnosprawnychaktywizuj~cych zawodowo i
spolecznie te osoby.

Srednia
punkt6w

Wysokosc
wnioskowanej/
proponowanej
dotacji

36,00

9300,00 zi

Uwagi

Oferta spelnila kryteria zawarte w otwartym
konkursie ofert, a oferent daje gwarancj~
realizacji zadania.
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Prowadzenie grup01rych i
31,00
indywidualnych zaj~6, kt6re:
I) maj'i na celu nabywanie,
rozwijanie i podtrzymywanie
umiej~tnosci niezb~dnych do
samodzie1nego
funkcjonowania os6b
niepelnosprawnych;
2) rozwijaj'i umiej~tnosci
sprawnego komunikowania si<;
z otoczeniem os6b
z uszkodzeniami sruchu,
mowy, z autyzmem i z
niepelnosprawnosci'i
intelektualn'i;
3) usprawniaj'i i wspieraj'i
funkcjonowanie os6b z
Z wi:tZek Harcerstwa
Polskiego Chor'igiew
autyzmem
12630/2
L6dzka
i z niepelnosprawnosci'i
017
intelektualn'i w r6i:nych rolach
31,17
Polski Zwi:tZek
spolecznych i w r6i:nych
Niewidomych Okr~g
srodowiskach;
1281112
L6dzki L6di ul.
Prowadzenie poradnictwa
017
Wi~ckowskiego 13
psychologicznego, spoleczno L6dzki Sejmik Os6b
prawnego oraz udzielanie
Niepelnosprawnych
informacj i na temat
13096/2
przysruguj'icych uprawnien,
24,17
017
Stowarzyszenie os6b z
dost<;pnych usrug, sprz~tu
rehabilitacyjnego i pomocy
chorob'i Parkinsona i ich
rodzin Slonik, 94-035 L6di technicznej dla os6b
32,00
ul. Bratyslawska 6a
niepelnosprawnych
Polski Zwi:tZek
Niewidomych Okr~g
L6dzki L6di ul.
12812/2
Wi~ckowskiego 13
017

3 OOO,OOzl

Oferta spelnila kryteria zawarte w otwartym
konkursie ofert, a oferent daje gwarancj~
realizacj i zadania.

7680,00

Oferta spelnila kryteria zawarte w otwartym
konkursie ofert, a oferent daje gwarancj<;
realizacj i zadania.
18370,00

2200,00
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Organizacje poza~dowe, ktorych oferty zostaly ocenione pozytywnie pod wzgll"dem merytorycznym, ale nie zostaly rekomendowane do dofinansowania:
Lp.

Nr
oferty

Nazwa organizacji Pozarzlldowej

Tytui projektu

Srednia
punk-tow

Uwagi

l.

-

-

-

-

-

Organizacje pozarZlldowe, ktorych oferty zostaly ocenione negatywnie pod wzgllj'dem merytorycznym:
Lp.

Nr
oferty

Nazwa organizacji poza~dowej

Tytul projektu

Srednia
punktow

Uwagi

l.

-

-

-

-

-

Organizacje poza~dowe, ktorych oferty zostaly ocenione pozytywnie pod wzgllj'dem formalnym pod warunkiem uzupeinienia hrakujllcych dokumentow,
jednak nie uzupelnily hrakOw:

Lp.

Nr
oferty

Nazwa organizacji

poza~dowej

Tytul projek-tu

p.

l.

poza~dowe,

Nr
oferty
13042/2

017

Uwagi

-

I)

Organizacje

Srednia
punktow

ktorych oferty zostaly ocenione negatywnie pod wzgllj'dem formalnym:

Nazwa organizacji poza~dowej
Stowarzyszenie Spoleczno
Kulturalne" Ethnos", 91-069 LOdi
ul. Legion6w 19 10k 18.

Tytul projektu

Srednia punktow

Kryterium formalne, ktore nie zostalo
speinione
Brak wskazania w ofercie rodzaju zadania.
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13039/2 Fundacja zASPI-racjami, 91-158
017
Lodi ul. Lniana 25/99

Prowadzenie grupowych i
indywidualnych zajyc, ktore:
1) maj~ na celu nabywanie,
rozwijanie i podtrzymywanie
umiej~tnosci niezbydnych do
samodzielnego funkcjonowania osob
niepelnosprawnych;
2) rozwijaji! umiejytnosci sprawnego
komunikowania si<; z otoczeniem
osob
z uszkodzeniami sruchu, mowy, z
autyzmem i z niepelnosprawnoscii!
intelektualnq;
3) usprawniaji! i wspieraji!
funkcjonowanie osob z autyzmem
i z niepelnosprawnosci~ intelektualnq
w romych rolach spolecznych i w
romych

Fundacja nie prowadzila dzialalnosci statutowej
w zakresie objytym konkursem co najmniej przez
okres dwoch lat przed zlozeniem wniosku.

Protok61 podpisali:

Przewodniczaca Agnieszka Duszkiewicz- Nowacka
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Czlonkowie:
Barbara Polasinska
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C3,0,h"",

Tamara Sagan

Joanna Mroczek
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