
ZARZi\DZENIE Nr45G5NIIII20 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia A5 f,tfP~ 2020 r. 

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej 
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji 

zadania publicznego w zakresie kuItury, sztuki, ochrony d6br kuItury i dziedzictwa 
narodowego. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorzqdzie powiatowynl (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 i art. 13 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Oglaszam otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania 
publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego 
w 2020 r. 

2. Zadanie, 0 kt6rYlTI mowa w ust. 1 miesci siy w zakresie priorytetowych zadan 
publicznych wskazanych w zalqczniku do uchwaly Nr LXXV 12049118 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 19 wrzesnia 2018 r. w sprawie aktualizacji Polityki Rozwoju Kultury 2020+ 
dla Miasta Lodzi (cel strategiczny: Talenty, cel operacyjny: Wsparcie uznanych tw6rc6w 
kultury). 

3. Trese ogloszenia 0 konkursie, 0 kt6rym mowa w ust. 1, stanowi zalqcznik 
N r 1 do zarzqdzenia. 

4. Ogloszenie publikuje siy poprzez jego zamieszczenie: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.uml.lodz.pl/; 
2) na Portalu http://uml.lodz.plldla-mieszkancow/lodzianie-decydujalorganizacje

pozarzqdowe/; 
3) na tablicach ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 2. 1. W celu opiniowania ofert zlozonych do konkursu, 0 kt6rym mowa w § 1, 
powolujy Komisjy Konkursowq, zwanq dalej Komisjq, w skladzie: 
1) Przewodniczqcy - Dyrektor Wydzialu Kultury w Departamencie Pracy, 

Edukacji i Kultury Urzydu Miasta Lodzi; 

2-7) Czlonkowie: - dw6ch przedstawicieli Wydzialu Kultury w Departamencie 
Pracy, Edukacji i Kultury Urzydu Miasta Lodzi; 

- przedstawiciel Biura ds. Partycypacji Spolecznej 
w Departamencie Polityki Spolecznej Urzydu Miasta Lodzi; 
trzech przedstawicieli reprezentujqcych organizacje 
pozarzqdowe lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie. 

2. Komisja dziala na postawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowej , stanowiqcego 
zalqcznik N r 2 do zarzqdzenia. 



§ 3. l. Upowazniam czlonkow Komisji do przetwarzania danych osobowych 
w zwi,!zku z pracami prowadzonymi przez Komisjy w zakresie wynikaj,!cym z realizacji 
obowi,!zkow czlonka Komisji. 

2. Polecam czlonkOlTI Komisji przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem 
praw osob, ktorych dane dotycz'!, na podstawie przepisow prawa, z zachowaniem zasad: 
poufnosci, rzetelnosci, przejrzystosci, w minimalnym zakresie, niezbydnym do osi,!gniycia 
celu przetwarzania i jedynie przez okres niezbydny do jego osi,!gniycia, zabezpieczanie 
danych osobowych przed ich udostypnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez 
osoby nieuprawnione, zmian,!, utrat'!, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Upowaznienia czlonkom Komisji udzielam na czas wykonywania przez nich 
obowi,!zkow podczas jej posiedzenia. 

4. Zobowi,!zujy czlonkow Komisji do zachowania w tajemnicy danych osobowych, 
przetwarzanych podczas posiedzenia oraz sposobu ich zabezpieczenia rowniez po 
zakonczeniu jej prac. 

§ 4. Oferenci skladaj,! oswiadczenie 0 nieposiadaniu zobowi,!zan, ktorego wzor stanowi 
zal,!cznik N r 3 do zarz,!dzenia. 

§ 5. 1. Rozstrzygniycie wynikow otwartego konkursu ofert nle jest rownoznaczne 
z zaci,!gniyciem zobowi,!zania finansowego. 

2. Niniejsze zarz,!dzenie nie stanowi podstawy do roszczen oferentow wobec Miasta 
Lodzi. 

§ 6. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Kultury 
w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 7. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

:) 



Za1'lcznik N r 1 
do zarz'ldzenia Nr4lb5 IVIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia A5 fA pw- 2020 r. 

OGLOSZENIE 

Prezydenta Miasta Lodzi 

oglasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego 
w zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego. 

I. Rodzaje i cele zadan, wysokosc srodk6w publicznych, kt6re Miasto L6df rna zamiar 
przeznaczyc na realizacj~ zadan, term in realizacji zadan oraz przykladowe oczekiwane 
rezultaty zadan. 

Rodzaj zadania: Rezydencje artystyczne w Lodzi 
Cele zadania: realizacja programu rezydencyjnego artystow spoza Lodzi opartego na 
tworczej wymianie doswiadczen i idei, upowszechnianiu kultury i sztuki, powinna bye 
zgodna z "Polityk'l Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Lodzi. eel strategiczny: Talenty, 
cel operacyjny: Wsparcie uznanych tworcow kultury. 
GI6wne cechy i przykladowe rezultaty: Zadanie polega na przeprowadzeniu w roku 2020 
krotkoterminowych pobytow rezydencyjnych na terenie Miasta Lodzi artystow 
reprezentuj'lcych nastypuj'lce dziedziny sztuki: sztuki wizualne, muzyka, sound art, taniec, 
performance, choreografia, literatury, architektura, film etc. 
Przykladowe oczekiwane rezultaty i wskazniki: 
1. Liczba krotkoterminowych, jednoosobowych pobytow rezydencyjnych na terenie Miasta 

Lodzi 
2. Liczba nowych dziel, wydarzen lub dzialan artystycznych opartych na oryginalnym 

pomysle, wymianie wiedzy, doswiadczeniu lub praktyk. 
3. Liczba odbiorcow dziel, wydarzen lub dzialan. 

Termin realizacji: 14 wrzesnia - 31 grudnia 2020 r. 

Wysokose srodkow przeznaczonych na realizacjy zadania - 25.000,00 zl. 

II. Informacja 0 zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu 
co zadanie konkursowe i zwhlzanych z nimi kosztach, ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem 
wysokosci dotacji przekazanych organizacjom pozarz~dowym i podmiotom, 0 kt6rych 
mowa wart. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie. 

1. W 2019 roku zadanie objyte konkursem wyniosly: 50.000,00 zl. 
2. W 2020 roku zadanie objyte konkursem nie bylo realizowane. 



III. Warunki przyznawania dotacji. 

1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogq otrzymae 
organizacje pozarzqdowe oraz podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, zwane dalej 
oferentmni, kt6re lqcznie spelniajq nastypujqce warunki formalne: 
1) prowadzq dzialalnose statutowq w zakresie objytym konkursem; 
2) zlozq oferty w terminie, a dzialania zaplanujq w okresie wskazanym w ogloszeniu 

konkursowym; 
3) przedstawiq oferty poprawnie sporzqdzonq na formularzu zgodnym ze wzorem okreslonym 

w aktualnym rozporzqdzeniu Przewodniczqcego Komitetu do spraw Pozytku Publicznego 
w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wnioskow; 

4) prawidlowo oszacujq kwoty dofinansowania w ramach dotacji; 
5) zlozq oferty z wykorzystaniem Generatora Wnioskow oraz dostarczq potwierdzenie 

zlozenia oferty podpisane przez wszystkie osoby upowaznione do skladania oswiadczen 
woli w iInieniu oferenta; 

6) zalqczq poprawnie wypelnione zalqczniki tj: 
a) oswiadczenie oferenta 0 nieposiadaniu zobowiqzan, stanowiqce zalqcznik Nr 3 do 

zarzqdzenia, 
b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sqdowego (jedynie w sytuacji gdy nie jest 

on niedostypny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwosci), 
c) kopiy umowy lub statutu sp61ki - w przypadku gdy oferent jest sp61kq prawa 

handlowego, 0 kt6rej mowa wart. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, 
2. Zalqczniki nalezy zlozye w formie elektronicznej za posrednictwem Generatora 

Wnioskow dodajqc je do skladanej oferty. Dopuszcza siy mozliwose dostarczenia 
zalqcznik6w w formie papierowej, skladajqc je wraz z potwierdzeniem zlozenia oferty. 

3. o ferty , kt6re spelniq wymogi formalne opiniowane bydq pod wzglydem 
merytorycznym z uwzglydnieniem kryteri6w okreslonych wart. 15 ust. 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

4. Postypowanie konkursowe odbywae siy bydzie z uwzglydnieniem zasad okreslonych 
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

5. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie moze przekroczye 100% 
calkowitego kosztu zadania. 

IV. Warunki realizacji zadania. 

1. Podmioty, kt6re otrzymajq dotacjy na realizacjy zadania Sq zobowiqzane zamleSClC 
w spos6b czytelny informacjy, iz realizowany projekt jest dofinansowany z budzetu miasta 
Lodzi. Informacja, wraz z logotypem miasta Lodzi, powinna bye zawarta 
w wydawanych w ran1ach zadania publikacjach, materialach informacyjnych, promocyjnych, 
poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak r6wniez stosownie 
do charakteru zadania, poprzez widocznq w miejscu jego realizacji tablicy lub ustnq 
informacjy kierowanq do odbiorc6w w nastypujqcym brzmieniu "Zadanie (nazwa zadania) 
zostalo/jest zrealizowane/realizowane dziyki dofinansowaniu z budzetu Miasta Lodzi". 
Logotyp Miasta Lodzi dostypny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o
miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/. 



2. W trakcie realizacji zadania mog,! bye dokonywane zmiany w zakresie sposobu 
i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mog,! zmieniae istoty zadania 
publicznego. Istotne zmiany wymagaj,! zgloszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody 
Miasta Lodzi. Oferent zobligowany jest przedstawie zaktualizowany zakres 
dzia1alllharmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagaj,! 
aneksu do umowy. Dopuszcza siy mozliwose dokonania przesunlyC pomiydzy 
poszczeg61nymi pozycjami w kosztorysie bez koniecznosci aneksowania umowy. 
Przesuniycia zwiykszaj,!ce procentow,! wartose danej pozycji, 0 wiycej niz 25 % ,wymagaj,! 
aneksu do umowy. Zmniejszenie wydatku moze nast,!pie w dowolnej wysokosci. Pisemnej 
zgody wymaga r6wniez utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. 
Oferent zobligowany jest przedstawie zaktualizowan,! kalkulacjy koszt6w oferty 
po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiana powyzsza wymaga aneksu do umowy 

3. Zadanie uznaje siy za zrealizowane jezeli oferent zrealizuje 1000/0 za1ozonych 
w ofercie rezultat6w. 

4. W szczeg61nych przypadkach w trakcie realizacji zadania mog,! bye dokonywane 
zmiany w zakresie przyjytych wskaznik6w rezultat6w zadania publicznego. Zmiany 
za1ozonych wskaznik6w rezultat6w rozpatrywane byd,! indywidualnie i wymagaj,! zgody 
Miasta Lodzi oraz aneksu do umowy. 

5. Szczeg610wy zakres i warunki realizacj i zadania zostan,! okreslone w umowie 
zawartej z oferentami wybranymi w konkursie. 

6. Wszystkie dowody ksiygowe zwi,!zane z realizacj,! zadania musz'! bye wystawione 
w okresie jego realizacji, kt6ry jest szczeg61owo okreslony w umowie zawartej pomiydzy 
Miastem L6dz a oferentem. 

V. Koszty kwalifikowane. 

Srodki z przyznanej dotacj i mog~ bye wydatkowane wyl~cznie na pokrycie wydatk6w: 
1) niezbydnych do realizacj i zadania; 
2) przewidzianych w ofercie, uwzglydnionych w kosztorysie stanowi,!cym za1,!cznik 

do umowy zawartej pomiydzy oferentem a Miastem L6dz; 
3) spelniaj,!cych wymogi racjonalnego i oszczydnego gospodarowania srodkami 

publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania naj lepszych efekt6w z danych 
nak1ad6w; 

4) faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zaplaconych nie p6zniej niz 14 
dni po jego zakonczeniu, jednak w terminie nie p6zniejszym niz przed zakonczeniem 
roku budzetowego; 

5) mozliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami ksiygowymi 
i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta; 

6) zwi'!zanych z kosztami obs1ugi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: 
koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadan administracyjno-nadzorczo
kontrolnych, obs1uga prawna i finansowa zadania); 

7) zwi,!zanych z zakupem srodk6w trwalych, kt6rych jednostkowy koszt nie przekracza 
3.500,00 zl; 

8) zgodnych z wymaganiami szczeg610wymi realizacji zadania, zawartymi w czysci IX 
ogloszenia. 

VI. Koszty niekwalifikowane. 

Za koszty, kt6rych nie mozna sfinansowae z przyznanej dotacji uznaje siy w szczeg61nosci: 
1) zobowi,!zania powsta1e przed dniem podpisania umowy; 



2) budowt;, zakup budynk6w lub lokali, zakup grunt6w; 
3) wydatki zwiqzane z dzialalnosciq gospodarczq; 
4) odsetki od zobowiqzan uregulowanych po terminie platnosci; 
5) koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej , a takze koszty 

proces6w sqdowych oraz koszty realizacj i ewentualnych postanowien; 
6) wydatki zwiqzane z UnlOWq leasingu, a w szczegolnosci: podatek, marza finansujqcego, 

odsetki od refinansowania koszt6w, koszty og61ne, oplaty ubezpieczeniowe; 
7) odliczony podatek VAT; 
8) pokrycie koszt6w biezqcych utrzymania podmiotu. 

VII. Termin i warunki sktadania ofert. 

1. Oferty do konkursu ofert sklada sit; na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem 
okreslonym w aktualnym rozporzqdzeniu Przewodniczqcego Komitetu do spraw Pozytku 
Publicznego, w postaci elektronicznej , z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00. 

2. Potwierdzenie zlozenia oferty w Generatorze Wniosk6w powinno zostae 
wydrukowane, prawidlowo podpisane i zlozone w Wydziale Zarzqdzania Kontaktami 
z Mieszkancami w Departamencie Organizacji Urzydu i Obslugi Mieszkanc6w Urzt;du 
Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu Schillera), 90-926 L6dz, w godzinach 
pracy Urzt;du Miasta Lodzi w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych po zakonczeniu 
naboru w Generatorze Wniosk6w. Kazde potwierdzenie zlozenia oferty dotyczqce odrt;bnego 
zadania winno bye zlozone oddzielnie. 

3. Za prawidlowe zostanq uznane podpisy z pieczqtkq imiennq, a w przypadku braku 
pieczqtki - z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, 
umozliwiajqcym weryfikacjt; os6b podpisujqcych potwierdzenie zlozenia oferty. 

4. Do konkursu ofert mogq bye skladane o ferty , kt6rych realizacja rozpoczyna sit; 
nie wczesniej niz 14 wrzesnia 2020 r. i konczy sit; nie p6zniej niz 31 grudnia 2020 r. 

5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu nastt;pujqcych brak6w 
formalnych: 
1) zlozenie po terminie; 
2) niewypelnienie wszystkich punkt6w formularza oferty; 
3) zlozenie w spos6b niezgodny z wymaganiami szczeg610wymi zawartymi w czt;sci IX 

ogloszenia 0 konkursie; 
4) zlozenie na niewlasciwym formularzu; 
5) zlozenie przez podmiot nieuprawniony; 
6) zlozenie przez oferenta, kt6ry nie prowadzi dzialalnosci statutowej w dziedzinie objt;tej 

konkursem; 
7) zlozenie oferty na zadanie, kt6re nie jest realizowane na rzecz miasta Lodzi lub jego 

mieszkanc6w; 
8) zlozenie oferty na zadanie, kt6rego termin realizacji nie miesci sit; w przedziale czasowym 

wskazanYlTI w ogloszeniu 0 konkursie; 
9) wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spelnia kryterium okreslonego 

w ogloszeniu 0 konkursie; 
10) niezlozenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w wraz z potwierdzeniem 

zlozenia oferty w wersj i papierowej; 
11) zlozenie potwierdzenia zlozenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione. 

6. Do ofert, kt6re podlegajq jednokrotnemu usunit;ciu brak6w i nieprawidlowosci 
nalezq te, w kt6rych: 
1) brak jest podpisu jednej z os6b uprawnionych na potwierdzeniu zlozenia oferty; 



2) nie zalq,czono wymaganych zalq,cznik6w wskazanych w ogloszeniu konkursowym 
lub zlozono je niekompletne; 

3) potwierdzenie zlozenia oferty w postaci papierowej nie posiada tej samej sumy kontrolnej 
co wersja elektroniczna oferty. 

7. Braki formalne i nieprawidlowosci wskazane w ust. 6 mogq, zostae usuniyte 
w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia 0 koniecznosci 
uzupelnienia oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drogq, elektronicznq, poprzez konto 
zalozone przez oferenta w Generatorze Wnioskow. Ponadto, lista podmiot6w wzywanych 
do uzupelnienia brak6w formalnych publikowana moze bye na Portalu http://uml.lodz.pl/dla
mieszkancow/lodzianie-decydujalorganizacje-pozarzadowe/. Lista podmiot6w zawiera 
wskazanie nazwy oferenta, tytul zadania oraz wskazanie brak6w i nieprawidlowosci 
do usuniycia. 

8. Nieuzupelnienie wszystkich brak6w i nieprawidlowosci, 0 kt6rych mowa w ust. 6 
lub uzupelnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej. 

9. Przed zlozeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogq, sprawdzie oferty 
pod wzglydem formalnym i udzielie stosownych wyjasnien najp6zniej w terminie 
do 2 dni roboczych przed uplywem terminu skladania ofert. 

10. Oferent nie moze posiadae zadluzenia wobec Urzydu Miasta Lodzi, Urzydu 
Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych. 

11. Wobec oferenta nie mogq, bye prowadzone egzekucje sq,dowe, administracyjne bq,dz 
zajycia wierzytelnosci. 

12. Miasto L6dz zastrzega sobie prawo do odstq,pienia od zawarcia umowy lub 
natychmiastowego jej rozwiq,zania, jezeli po zakonczeniu procedury konkursowej do Urzydu 
Miasta Lodzi wplynie informacja 0 zadluzeniu oferenta wobec Urzydu Miasta Lodzi, Urzydu 
Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczyta 
egzekucja sq,dowa, administracyjna bq,dz zajycie wierzytelnosci. 

VIII. Kryteria i tryb wyborn ofert. 

1. Oferty bydq, opiniowane przez Komisjy Konkursowq, w spos6b okreslony 
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej. 

2. Kryteria oceny zlozonych ofert i skale pUnktowe: 
1) mozliwose realizacji zadania publicznego przez oferenta - [od 0 do 6] pkt; 
2) przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu 

do jego zakresu rzeczowego - [od 0 do 8] pkt; 
3) proponowana jakose wykonania zadania i kwalifikacje os6b przy udziale kt6rych oferent 

bydzie realizowae zadanie publiczne - [od 0 do 14] pkt; 
4) ocena realizacji zadan publicznych w przypadku oferenta, kt6ry w latach poprzednich 

realizowal zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci oraz sposobu 
rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacjy zadan - [od -2 do 2] pkt; 

5) zgodnose z wymaganiami szczeg6lowymi dotyczq,cymi realizacji zadania opisanymi 
w czysci IX ogloszenia [od 0 do 8] pkt; 

6) spos6b realizacji zadania uwzglydniajq,cy potrzeby os6b z niepelnosprawnosciami 
na podstawie "L6dzkiego standardu dostypnosci" - [od 0 do 1] pkt. 

7) zgodnose z celami konkursu oraz polityki kulturalnej Miasta w odniesieniu do tresci 
przyjytej w dniu 19 wrzesnia 2018 r. uchwaly Nr LXXV/2049/18 Rady Miejskiej w Lodzi 
w sprawie przyjycia aktualizacji Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Lodzi 
(cel strategiczny: Talenty, cel operacyjny: Wsparcie uznanych tw6rc6w kultury) 
- [od 0 do 10] pkt; 

8) oryginalnose planowanego programu rezydencyjnego - [od 0 do 8] pkt; 



3. Maksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania w konkursie wynosi 57 pkt. 
Dotacja moze bye przyznana tylko w przypadku uzyskania przez oferty nie mniej niz 55% 
punkt6w mozliwych do uzyskania w konkursie. 

4.0g1oszenie wynik6w konkursu ofert nast'lpi niezwlocznie po jego rozstrzygniyciu 
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/; 

na Portalu htip:lluml.lodz.plldla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-
pozarzadowel i na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi. 

5.0 rozstrzygniyciu co do oferty oraz 0 przyznanej kwocie dotacji oferent jest 
zawiadamiany r6wniez elektronicznie. 

6. Konkurs ofert zostaje uniewazniony jezeli: 
1) nie zlozono zadnej oferty; 
2) zadna ze zlozonych ofert nie spelniala wymog6w zawartych w ogloszeniu. 

7. Komisja Konkursowa opiniuje oferty w terminie do 30 dni od daty okreslajqcej 
koncowy termin skladania ofert. Nastypnie Komisja Konkursowa sporzqdza protok61 
koncowy i zestawienie zbiorcze. Przewodniczqcy Komisji Konkursowej przekazuje protok61 
koncowy i zestawienie zbiorcze Wiceprezydentowi, kt6ry niezwlocznie rozstrzyga konkurs. 

8. Zastrzega siy mozliwose przesuniycia terminu skladania ofert, zmiany terminu 
zakonczenia postypowania konkursowego oraz zmiany wysokosci srodk6w w zadaniach 
konkursowych, bez podania przyczyny - nie p6zniej niz do dnia zatwierdzenia wynik6w 
konkursu. 

9. Zastrzega siy mozliwose odwolania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed 
uplywem terminu skladania ofert w danym konkursie. 

IX. Wymagania szczeg610we dotycz~ce realizacji zadania: 

1. Zadanie polega na przeprowadzeniu w roku 2020 kr6tkoterminowych, 
jednoosobowych pobyt6w rezydencyjnych na terenie Miasta Lodzi artyst6w reprezentujqcych 
nastypujqce dziedziny sztuki: sztuki wizualne, muzyka, sound art, taniec, performance, 
choreografia, literatury, architektura, film etc. 

2. Zadanie musi uwzglydniae udzial zaproszonych do Lodzi artyst6w, przebywajqcych 
i tworzqcych - na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w celu realizacji zadania 
o udokumentowanym dorobku artystycznym; 

3. Zadanie rna polegae na przeprowadzeniu programu rezydencyjnego, kt6ry bydzie 
autonomicznym, samodzielnym i jedynym celem realizacji projektu; 

4. Rezultatem zadania powinno bye powstanie nowego dziela, wydarzenia lub dzialania 
artystycznego opartego na oryginalnym pomysle, wymianie wiedzy, doswiadczen 
lub praktyk, dostosowanego do ograniczen w dzialalnosci instytucji kultury i innych 
ponliot6w z sektora kultury (w tym podmiot6w pozytku publicznego) w zwiqzku 
z zagrozeniem epidemicznym wystypujqcym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

5. Oferent musi zapewnie miej sce zamieszkania, pracy oraz opieki merytorycznej 
artyst6w odbywajqcych rezydencje; 

6. Oferent musi zapewnie artystom wsparcie merytoryczne i organizacyjne, a takze 
opracowae program spotkan i umozliwie wsp61pracy, wymiany wiedzy i doswiadczen 
z 16dzkim srodowiskiem tw6rczym oraz udostypnie miej sce, materialy i srodki na stworzenie 
nowego dziela, wydarzenia lub dzialania, kt6re powstanie w ramach rezydencji; 

7. Zadanie musi zakladae, ze pobyt rezydencyjny zakonczony bydzie podsumowaniem 
i publicznym przedstawieniem efektu pracy artyst6w w postaci np.: spotkania autorskiego, 
autoprezentacji, pokazu, spektaklu, koncertu, wystawy, wydawnictwa lub publikacji; 



8. Zadanie powinno charakteryzowae siy wysokim poziomem artystycznym 
i merytorycznym oraz dbalosci,! 0 dob6r programu rezydencyjnego, kadry i narzydzi 
sluz,!cych do jego realizacji; 

9. Oferent zobligowany jest do gromadzenia material6w zwi,!zanych z realizacj,! 
projekt6w rezydencyjnych (publikacje prasowe, materialy multimedialne, wydawnictwa, 
zdjycia, itp.); 

10. Oferent zobowi,!zuje siy do prowadzenia dzialail informacyjnych oraz 
promocyjnych, w tym przede wszystkim: upublicznienia projekt6w powstalych w ramach 
pobyt6w rezydent6w; 

11. Oferent zobligowany jest do stworzenia kompleksowej bazy danych wszystkich 
projekt6w zrealizowanych w ramach rezydencji i przekazania danych do publikacji 
na stronach Urzydu Miasta Lodzi; 

12. Przy realizacji zadania wymagane jest nawi,!zanie wsp6lpracy poprzez zawarcie 
porozumienia zjedn,! z miejskich instytucji kultury dzialaj,!c,! na terenie Miasta Lodzi. 

13. Oferent dysponuj e doswiadczeniem rozumianym j ako doswiadczenie w realizacj i 
podo bnego przedsiywziycia. 

14. Oferent dysponuje kadr,! i zasobami niezbydnymi do realizacji zadania. 
15. Zadania zawarte w ofercie mog,! bye realizowane przy udziale partnera. 

W przypadku wskazania partnera niezbydne jest dol,!czenie do oferty umowy partnerskiej , 
oswiadczenia partnera lub innego dokumentu poswiadczaj,!cego partnerstwo w realizacji 
zadania. 

16. Podmioty, kt6re nie maj,! mozliwosci samodzielnej realizacji zadania, zgodnie 
z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie, powinny przedstawie w ofercie informacjy na ten temat ze wskazaniem 
zakresu, w jakim zadanie bydzie realizowane przez podwykonawc6w. 

17. Partner nie moze bye podwykonawc,!, jak r6wniez podwykonawca nie moze bye 
jednoczesnie partnerem. 

18. Zadanie uznaje siy za zrealizowane, jezeli oferent zrealizuje 100% zalozonych 
w ofercie rezultat6w. Nieosi,!gniyci 100 % rezultat6w moze rodzie konsekwencje 
proporcjonalnego zwrotu przyznanych srodk6w. Szczeg6lowe warunki realizacji zalozonych 
rezultat6w zostan,! okreslone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie. 

19. Podmiot, realizuj,!c zadanie, zobowi,!zany jest do stosowania przepis6w prawa, 
w szczeg6lnosci ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieil 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) oraz ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 
oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695). 

20. Przedsiywziycia musz'! bye realizowane w spos6b zapewniaj,!cy zgodnose 
z "L6dzkim standardem dostypnosci" stanowi,!cym zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 7120/VIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 pazdziernika 2017 r. W ofercie nalezy opisae spos6b 
zapewnienia dostypnosci wydarzenia uwzglydniaj,!c potrzeby os6b z r6znymi 
niepelnosprawnosciami. 

21. Podn1iot, realizuj,!c zadanie, zobowi,!zany jest do stosowania przepis6w prawa, 
w szczeg6lnosci: rozporz,!dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi,!zku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (og6lne rozporz,!dzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 



z 04.05.2016, str. 1, z pozn. zm.I), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych 
osobowych, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieil publicznych oraz ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych. 

Uwaga! 

Informacje 0 konkursie mozna uzyskac bezposrednio w Wydziale Kultury w Departamencie 
Pracy, Edukacji i Kultury UrZfdu Miasta Lodzi pod numerem telefonu 
42638 53 64, 42 638-43-56 lub 42 638-43-92, w Biuletynie Informacji Publicznej UrZfdu 
Miasta Lodzi, pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu 
http://uml.lodz.p//dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja!organizacje-pozarzqdowel. 

I Zmiana wymienionego rozporz'l-dzenia zostala ogloszona w Dz. Vrz. VE L 127 
z 23.05.2018, str. 2. 



Zalqcznik Nr 2 
do zarzqdzenia N II$5/V II 112 0 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 45 fA poo.. 2020 r. 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej 

§ 1. Ilekroc w niniejszym regulaminie jest mowa 0: 

1) rezydencje artystyczne - nalezy przez to rozumiec program artystyczny skierowany do 
artyst6w polskich i zagranicznych. Rezydencje to interdyscyplinarne pobyty 
artystyczno-badawcze dla artyst6w, tw6rc6w, edukator6w i kurator6w z r6znych dziedzin, 
takich jak: sztuki wizualne, choreografia, performance, taniec, muzyka, sound art, 
sluchowiska, artystyczne formy radiowe (lub sztuka radiowa), pisanie, literatura, 
architektura, urbanistyka, film, formy interdyscyplinarne; 

2) realizatorach konkurs6w ofert - nalezy przez to rozumiec kierownik6w kom6rek 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych, kt6rzy 
realizujq czynnosci zwiqzane z planowaniem, oglaszaniem, przeprowadzaniem, 
rozstrzyganiem konkurs6w ofert oraz kontroIq realizowanych zadan i rozliczaniem 
przyznanych dotacji ; 

3) organizacjach pozarzqdowych - nalezy przez to rozumiec organizacje pozarzqdowe 
oraz podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie; 

4) zadaniu publicznym - nalezy przez to rozumiec zadanie publiczne, 0 kt6rym mowa 
wart. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie; 

5) konkursie ofert - nalezy przez to rozumiec otwarty konkurs ofert na realizacjy zadan 
publicznych dla organizacj i pozarzqdowych; 

6) Komisji Konkursowej - nalezy przez to rozumiec Komisjy Konkursowq, powolanq przez 
Prezydenta Miasta Lodzi do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizacjy 
zadan publicznych; 

7) Przewodniczqcym - nalezy przez to rozumiec Przewodniczqcego Komisji Konkursowej; 
8) ofercie - nalezy przez to rozumiec oferty zlozonq do konkursu ofert przez organizacjy 

pozarzqdowq na realizacjy zadania publicznego; 
9) oferencie - nalezy przez to rozumiec organizacjy pozarzqdowq skladajqcq oferty 

w konkursie ofert na realizacjy zadania pubIicznego; 
10) Trybie - nalezy przez to rozumiec Tryb planowania, oglaszania, przeprowadzania 

i rozstrzygania otwartych konkurs6w ofert na realizacjy ze srodk6w budzetu miasta Lodzi 
zadan publicznych przez organizacje pozarzqdowe 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 dotacj i, 
wprowadzony odrybnym zarzqdzeniem Prezydenta Miasta Lodzi; 

11) Portalu - nalezy przez to rozumiec strony internetowq Urzydu Miasta Lodzi pod adresem: 
https:lluml.lodz.pI/dia-mieszkancow/Iodzianie-decyduj a! organizacj e-pozarzadowe/. 

§ 2. Po uplywie terminu skladania ofert, Przewodniczqcy, zwoluje posiedzenia 
Komisji Konkursowej i zaprasza na posiedzenie osoby w liczbie okreslonej w niniejszym 
zarzqdzeniu. 

§ 3. 1. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach bez udzialu oferent6w. 



2. Udzial w pracach Komisji Konkursowej jest nieodplatny i za udzial w posiedzeniach 
jej czlonkom nie przysluguje zwrot koszt6w podr6zy. 

3. Posiedzenia Komisji Konkursowej prowadzi Przewodniczqcy, a w przypadku jego 
nieobecnosci wyznaczony przez Przewodniczqcego czlonek Komisji Konkursowej. 

4. Komisja Konkursowa obraduje w obecnosci przynajmniej polowy jej skladu, 
a czlonkowie swojq obecnosc potwierdzajq na kazdym posiedzeniu na liscie obecnosci. 

5. Czlonkowie Komisji Konkursowej na jej pierwszym posiedzeniu skladajq 
oswiadczenie, kt6rego wz6r okresla zalqcznik do niniej szego Regulaminu. 

6. W pracach Komisji Konkursowej mogq uczestniczyc takze, z glosem doradczym, 
osoby posiadajqce specjalistycznq wiedzy w dziedzinie objytej konkursem. 

7. Kazde posiedzenie jest protokolowane. Protok61 koncowy podpisujq wszyscy 
czlonkowie Komisji Konkursowej , kt6rzy brali udzial w posiedzeniach Komisji Konkursowej. 

8. Obslugy organizacyjno-technicznq Komisji Konkursowej zapewnia realizator 
konkursu ofert. 

§ 4. 1. Komisja Konkursowa oplnluJe jedynie oferty ocenione pozytywnie pod 
wzglydem formalnym z uwzglydnieniem zasad okreslonych w rozdziale 6 Trybu. 

2. Po zakonczeniu opiniowania ofert Komisja Konkursowa na podstawie danych 
zawartych w Kartach oceny merytorycznej oferty tworzy listy rankingowq ofert 
i rekomenduje do dofinansowania oferty, kt6re uzyskaly najwiykszq ilosc punkt6w. 
Rekomendacja zawiera propozycjy kwoty dotacji. 

3. Nastypnie Komisja Konkursowa sporzqdza protok61 koncowy zawierajqcy listy 
rankingowq oraz zestawienie zbiorcze obejmujqce wykaz oferent6w, kt6rych oferty zostaly 
zaopiniowane pozytywnie z uwzglydnieniem wysokosci proponowanej dotacji oraz wykaz 
oferent6w, kt6rych oferty zostaly zaopiniowane negatywnie, zgodnie z zalqcznikiem Nr 7 
do Trybu. 

4. Dokumenty, 0 kt6rych mowa w ust. 3 przekazywane Sq przez Przewodniczqcego 
do rozstrzygniycia Wiceprezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 5. Po rozstrzygniyciu konkursu ofert przez Wiceprezydenta Miasta Lodzi, 
Przewodniczqcy bez zbydnej zwloki zamieszcza wyniki konkursu ofert w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi, na Portalu i na tablicach ogloszen Urzydu Miasta 
Lodzi. 



Zaht-cznik 
do Regulaminu pracy 
Komisji Konkursowej 

Dotyczy otwartego konkursu ofert ogloszonego na podstawie zarz~dzenia Nr 4565/VIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 15 lipca 2020 r. 

OSWIADCZENIE CZLONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Oswiadczam, ze nie pozostaj~/pozostaj~· w takim stosunku prawnym lub faktycznym 
z oferentami bior~cymi udzial w procedurze konkursowej, ktory moze budzi6 uzasadnion~ 
w~tpliwos6 co do mojej bezstronnosci podczas oceniania ofert. 

Zobowi~zujy siy do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych przetwarzanych 
podczas prowadzonego postypowania konkursowego, a takze sposobu ich zabezpieczenia 
zarowno w trakcie, jaki i rowniez po zakonczeniu prac przez komisjy konkursow~. 

L6dz, dnia .................. . 
Czytelny podpis osoby skladaj'lcej oswiadczenie 

* wlasciwe podkresli6 



Nazwa oferenta 

Zalqcznik N r 3 
do zarzqdzenia Nr~S65 IVIIII20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 45 U fJC.J.>.. 2020 r. 

OSWIADCZENIE OFERENTA 

o nieposiadaniu zobowhlzan 

Oferent oswiadcza, ze na dzien zlozenia oferty: 

1) nie posiada/posiada * wymagalnego zadluzenia wobec Miasta Lodzi (Urzydu Miasta 
Lodzi i miejskich jednostek organizacyjnych); 

2) nie posiada/posiada* zaleglosci z tytulu realizacji zadan 
finansowanychldofinansowanych z budzetu Miasta Lodzi w latach ubieglych; 

3) nie s~ prowadzone/s~ prowadzone* wobec oferenta egzekucje sqdowe, administracyjne 
bqdz zajycia wierzytelnosci; 

4) nie posiada/posiada* zaleglosci wobec Miasta Lodzi z tytulu najmu lub bezumownego 
zajmowania lokalu uzytkowego lub gruntu; 

5) nie posiada/posiada * zaleglosci wobec Miasta Lodzi z tytulu uzytkowania wieczystego 
lub dzierzawy gruntu. 

* niepotrzebne skreslic 

czytelne podpisy os6b uprawnionych 
I pieczqtki imienne i podpisy os6b 

uprawnionych 

W przypadku, gdy oferent posiada zaleglosci, 0 ktorych mowa w pkt 1-5, prosimy 
zamiescic krotk~ informacj~ na ich temat (wysokosc zaleglosci oraz przyczyny ich 
posiadania) 


