
ZARZl\DZENIE Nr()ZO~/vIII/21 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 5 s~un~ 2021 r. 

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

w formie powierzenia realizacji zadan publicznych w zakresie: kultury, sztuki, 
ochrony d6br kuItury i dziedzictwa narodowego, wylonionych w konsultacjach 

spolecznych dotyczqcych budzetu obywatelskiego na 2021 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
r. 0 samorz'ldzie powiatowym (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) 

zarzqdzam, co nastftpuje: 

§ 1. 1. Oglaszam otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadan 
publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego, 
wylonionych w konsultacjach spolecznych dotycz'lcych budzetu obywatelskiego na 2021r. 

2. Trese ogloszenia 0 konkursie, 0 kt6rym mowa w ust. 1, stano wi za1'lcznik 
N r 1 do zarz'ldzenia. 

3. Ogloszenie publikuje siy poprzezjego zamieszczenie: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um1.lodz.pll; 
2) na Portalu http://um1.1odz.pl/ngo; 
3) na tablicach ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 2. 1. W celu opiniowania ofert zlozonych do konkursu ofert, 0 kt6rym mowa w § 1, 
powolujy Komisjy Konkursow'l, zwan'l dalej Komisj'l, w skladzie: 

1) Przewodnicz'lcy 

2-6) Czlonkowie: 

- Dyrektor Wydzialu Kultury w Departamencie Pracy, 
Edukacji i Kultury Urzydu Miasta Lodzi; 

- dw6ch przedstawicieli Wydzialu Kultury 
w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzydu 
Miasta Lodzi; 

- jeden przedstawiciel Biura Aktywnosci Miejskiej 
w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzydu Miasta 
Lodzi; 
trzech przedstawicieli reprezentuj'lcych organizacj e 
pozarz'ldowe 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 podstawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowej, 
stanowi'lcego za1'lcznik Nr 2 do zarz'ldzenia. 

§ 3.1. Upowazniam czlonk6w Komisji do przetwarzania danych osobowych 
w zwi'lzku z pracami prowadzonymi przez Komisjy w zakresie wynikaj'lcym z realizacji 
obowi,!zk6w czlonka Komisji. 



2. Polecam czlonkom 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 nie 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. 



OGLOSZENIE 

Prezydent Miasta Lodzi 

Za1'lcznik Nr 1 
do zarz'ldzenia620,2, IVIII/21 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 5 51~GLnfU., 2021 r. 

oglasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadan publicznych 
w zakresie: kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego, 

wylonionych w konsultacjach spolecznych dotyczqcego 
budzetu obywatelskiego na 2021 r. 

I. Rodzaje i cele zadan, wysokosc srodk6w publicznych, kt6re Miasto L6di rna zamiar 
przeznaczyc na realizacj~ zadan, termin realizacji zadan oraz oczekiwane rezultaty 
zadan. 

Lp. Rodzaj zadania 
1. Zadanie nr 1: Kino Plenerowe - Stawy Stefanskiego vol. 3 

Cel zadania: Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej na osiedlu Ruda. 
GI6wne cechy realizacji zadania: 
Organizacja plenerowych pokazow filmowych na terenie Parku im. 1 Maja, pomiydzy 
u1ic'l Rudzk'l, u1ic'l Farn'l, u1ic'l Patriotyczn'l i u1ic'l Glybinow'l. Zorganizowanie 
pokazow filmowych dla dzieci oraz dla doroslych. Organizator ma zapewnic lezaki 
oraz poduszki do siedzenia podczas seansow, sprzyt naglasniaj'lcy oraz projekcyjny. 

Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacj~ zadania - 70 000, 00 zl 

Termin realizacji: 1 kwietnia - 31 grudnia 2021 r. 

Oczekiwane rezultaty i wskainiki: 
1. Projekcja bajki dla dzieci przed kazdym pokazem filmu dla doroslych; 
2. Realizacja 15 seansow filmowych w okresie od 1 maja do 30 wrzesnia 2020 r.; 
3. Promocja wydarzenia w celu dotarcia do jak najwiykszej liczby mieszkancow 

osiedla i miasta. 

2. Zadanie nr 2 : Kino Plenerowe przy Skwerze Dubaniewicza 
Cel zadania: Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej na osiedlu Piastow-Kurak. 
GI6wne cechy realizacji zadania: 
Organizacja plenerowych pokazow filmowych na terenie boiska przy skwerze 
Dubaniewicza w poblizu IX Liceum Og61noksztalc'lcego w Lodzi. 

Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacj~ zadania - 50 000,00 zl 

Termin realizacji: 1 kwietnia - 31 grudnia 2021 r. 

Oczekiwane rezuitaty i wskainiki: 
1. Realizacja 10 seans6w filmowych w okresie od 1 maja do 30 wrzesnia 2021 r.; 
2. Promocja wydarzenia w celu dotarcia do jak najwiykszej liczby mieszkanc6w 

osiedla i miasta. 



II. Informacja 0 zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu 
co zadanie konkursowe i zwhlzanych z nimi kosztach, ze szczegolnym uwzgh;dnieniem 
wysokosci dotacji przekazanych organizacjom pozarz~dowym i podmiotom, 0 ktorych 
mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci potytku 
publicznego i 0 wolontariacie. 
1) w roku poprzedzaj'lcym rok ogloszenia otwartego konkursu ofert: 

w 2019 r. srodki na realizacjt( zadan objt(tych konkursem wyniosly: 178.000,00 z1. 
2) w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert: 

w 2020 r. zadania objt(te konkursem nie byly realizowane. 

III. Warunki przyznawania dotacji. 

1. W otwartym konkursie ofert zwanym dalej konkursem, dotacje mog'l otrzymac 
organizacje pozarz'ldowe 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 
oferentami, kt6re l'lcznie spelniaj'l nastt(puj'lce warunki formalne: 
1) prowadz'l dzialalnosc statutow'l w zakresie objt(tym konkursem; 
2) zloz'l ofertt( w terminie, a dzialania zaplanuj'l w okresie wskazanym w ogloszeniu 

o konkursie; 
3) zamierzaj'l realizowac lub realizuj'l zadania na rzecz mieszkanc6w Miasta Lodzi; 
4) przedstawi'l ofertt( poprawnie sporz'ldzon'l, zar6wno pod wzglt(dem merytorycznym jak 

i rachunkowym, na formularzu zgodnym ze wzorem okreslonym w aktualnym 
rozporz'ldzeniu Przewodnicz'lcego Komitetu do spraw Pozytku Publicznego 
w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w; 

5) prawidlowo oszacuj'l kwott( dofinansowania w ramach dotacji; 
6) zloz'l ofertt( z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w oraz dostarcz<l potwierdzenie 

zlozenia oferty w wersji papierowej podpisane przez wszystkie osoby upowaznione do 
skladania oswiadczen woli w imieniu oferenta; 

7) zal'lcz'l poprawnie wypelnione za1'lczniki tj.: 
a) oswiadczenie oferenta 0 nieposiadaniu zobowi'lzan, stanowi'lce za1<lcznik Nr 3 do 

zarz'ldzenia; 
b) kopit( umowy lub statutu sp61ki - w przypadku gdy oferent jest sp61k'l 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. 

8) Oferent w celu wyeliminowania podw6jnego dofinansowania, z budzetu Miasta Lodzi 
moze otrzymac tylko jedn'l dotacjt( na realizacjt( konkretnej oferty (zadania publicznego) 
zgloszonej do konkursu. 
2. Za1'lczniki nalezy zlozyc w formie elektronicznej za posrednictwem Generatora 

Wniosk6w dodaj'lc je do skladanej oferty. Dopuszcza sit( mozliwosc dostarczenia 
za1'lcznik6w w formie papierowej, skladaj'lc je wraz z potwierdzeniem zlozenia oferty. 

3. Oferty, kt6re spelni'l wymogi formalne opiniowane bt(d'l pod wzglt(dem 
merytorycznym z uwzglt(dnieniem kryteri6w okreslonych wart. 15 ust. 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie, wedlug nastt(puj'lcych 
kryteri6w: 
1) mozliwosc realizacji zadania publicznego przez oferenta; 
2) przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do 

jego zakresu rzeczowego; 
3) proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b przy udziale, kt6rych oferent 

bt(dzie realizowac zadanie publiczne; 
4) ocena realizacji zadan publicznych w przypadku organizacji, kt6re w latach poprzednich 

realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci oraz sposobu 
rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacjt( zadan; 



5) zgodnose z wymaganiami szczegolowymi dotyczqcymi realizacji zadan opisanymi 
w cZysci IX ogloszenia; 

6) organizacja przedsiywziycia w sposob umozliwiajqcy udzial w nim osob 
niepelnosprawnych, zgodnie z "Lodzkim standardem dostypnosci", stanowiqcym zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 pazdziernika 2017 r. w 
sprawie wprowadzenia "Lodzkiego standardu dostypnosci". 
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. 

UWAGA! 
Platnicy VAT powinni przedstawic kosztorys w kwotach netto w kwotach netto 
rozliczyc zadanie. 

IV. Warunki realizacji zadania. 

1. Podmioty, ktore otrzymajq dotacjy na realizacjy zadania Sq zobowiqzane zamieszczae 
w sposob czytelny informacjy, iz realizowane zadanie jest sfinansowane z budzetu Miasta 
Lodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Lodzi, powinna bye zawarta w wydawanych 
w ramach zadania materialach informacyjnych, promocyjnych, publikacjach, poprzez 
media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak rowniez stosownie do charakteru 
zadania, poprzez widocznq w miejscu jego realizacji tablicy lub przez ustnq informacjy 
kierowanq do odbiorcow w nastypujqcym brzmieniu: "Zadanie (nazwa zadania) zostalo/jest 
zrealizowane/realizowane dziyki finansowaniu z VII edycji budzetu obywatelskiego Miasta 
Lodzi". Logotyp Miasta Lodzi, ktory powinien bye zalqczony do informacji, dostypny jest na 
stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/. 

2. W trakcie realizacji zadania mogq bye dokonywane zmiany w zakresie sposobu 
i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogq zmieniae istoty zadania 
publicznego. Istotne zmiany wymagajq zgloszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody 
Miasta Lodzi. Oferent zobligowany jest przedstawie zaktualizowany zakres 
dzialaillharmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagajq 
aneksu do umowy. Dopuszcza siy mozliwose dokonania przesuniye pomiydzy 
poszczegolnymi pozycjami w kosztorysie bez koniecznosci aneksowania umowy. 
Przesuniycia zwiykszajqce procentowq wartose danej pozycji, 0 wiycej niz 25 % ,wymagajq 
aneksu do umowy. Zmniejszenie wydatku moze nastqpie w dowolnej wysokosci. Pisemnej 
zgody wymaga rowniez utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. 
Oferent zobligowany jest przedstawie zaktualizowanq kalkulacjy kosztow oferty po uzyskaniu 
zgody na wprowadzenie zmian. Zmiana powyzsza wymaga aneksu do umowy. 

3. Zadanie uznaje siy za zrealizowane jezeli oferent zrealizuje 100% zalozonych 
w ofercie rezultatow. 

4. W szczegolnych przypadkach w trakcie realizacji zadania mogq bye dokonywane 
zmiany w zakresie przyjytych wskaznikow rezultatow zadania publicznego. Zmiany 
zalozonych wskaznikow rezultatow rozpatrywane bydq indywidualnie i wymagaj q zgody 
Miasta Lodzi oraz aneksu do umowy. 

5. Szczegolowy zakres i warunki realizacji zadania zostanq okreslone w umowie 
zawartej z oferentami wybranymi w konkursie. 

6. Wszystkie dowody ksiygowe zwiqzane z realizacjq zadania mUSZq bye wystawione 
w okresie jego realizacji, ktory jest szczegolowo okreslony w umowie zawartej pomiydzy 
Miastem Lodz a oferentem. 



V. Koszty kwalifikowane. 

1. Srodki z przyznanej dotacji mog,! bye wydatkowane wyl,!cznie na pokrycie 
wydatk6w: 
1) niezbydnych do realizacji zadania; 
2) przewidzianych i uwzglydnionych w kosztorysie zlozonym w ofercie stanowi,!cej 

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

z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efekt6w z danych naklad6w; 
4) faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zaplaconych nie poiniej 

niZ 14 dni po jego zakonczeniu, jednak w terminie nie poiniejszym 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 obslugi zadania, w tym z kosztami administracyjnymi (m.in.: 
koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadan administracyjno-nadzorczo
kontrolnych, obsluga prawna i finansowa zadania); 

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

8) zgodnych z wymaganiami szczeg6lowymi realizacji zadania zawartymi w cZysci IX 
ogloszenia. 

VI. Koszty niekwalifikowane. 

1. Za koszty, kt6rych nie mozna sfinansowae z przyznanej dotacji uznaJe Sly 
w szczeg6lnosci: 
1) zobowi,!zania powstale przed terminem rozpoczycia zadania; 
2) budowy, zakup budynk6w lub lokali, zakup grunt6w; 
3) wydatki zwi,!zane z dzialalnosci,! gospodarcz,!; 
4) odsetki od zobowi,!zan uregulowanych po terminie platnosci; 
5) koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a takze koszty 

proces6w s,!dowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowien; 
6) wydatki zwi,!zane z umow'! leasingu, a w szczeg6lnosci: podatek, marza finansuj,!cego, 

odsetki od refinansowania koszt6w, koszty og6lne, oplaty ubezpieczeniowe; 
7) odliczony podatek V AT; 
8) pokrycie koszt6w biez'!cych utrzymania podmiotu. 

VII. Termin i warunki skladania ofert. 

1. Oferty w konkursie ofert sklada siy na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem 
okreslonym w aktualnym rozporz'!dzeniu Przewodnicz'!cego Komitetu do spraw Pozytku 
Publicznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lute go 2021 r. do godziny 15.00. 

2. Potwierdzenie zlozenia oferty w Generatorze Wniosk6w powinno zostae 
wydrukowane, prawidlowo podpisane i zlozone w Wydziale Zarz,!dzania Kontaktami 
z Mieszkancami w Departamencie Organizacji Urzydu i Obslugi Mieszkanc6w Urzydu 
Miasta Lodzi,ul. Piotrkowska 110, 90-926 L6dz (wejscie od PasaZu Schillera), w godzinach 
pracy Urzydu Miasta Lodzi lub dostarczone drog,! pocztow'! na wyzej wymieniony adres 
w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych po zakonczeniu naboru w Generatorze 
Wniosk6w. W przypadku przeslania potwierdzenia zlozenia oferty drog,! pocztow'! 0 terminie 
zlozenia potwierdzenia oferty decyduje data wplywu do punktu kancelaryjnego w Wydziale 
Zarz,!dzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Organizacji Urzydu i Obslugi 



Mieszkancow Urzydu Miasta Lodzi. Nie b~d~ rozpatrywane oferty, kt6rych potwierdzenie 
zostanie zlozone albo wplynie drog~ pocztow~ po ww. terminie. 

3. Za prawidlowe zostan,! uznane podpisy z piecz,!tk,! imienn,!, a w przypadku braku 
piecz'!tki - z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, 
umozliwiaj,!cym weryfikacjy osob podpisuj,!cych potwierdzenie zlozenia oferty. 

4. Do konkursu ofert mogC}. bye skladane oferty, ktorych planowana realizacja 
rozpoczyna siy nie wczesniej niz 1 kwietnia 2021 r. i konczy siy nie pozniej niz 
31 grudnia 2021 r. 

5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu nast~puj~cych 
brak6w formalnych: 
1) zlozenia po terminie wskazanym w ogloszeniu konkursowym; 
2) niewypelnienia wszystkich punktow formularza oferty; 
3) zlozenia oferty w sposo b niezgodny z wymaganiami szczegolowymi zawartymi w czysci 

IX ogloszenia 0 konkursie; 
4) zlozenia na niewlasciwym formularzu; 
5) zlozenia przez podmiot nieuprawniony; 
6) zlozenia przez oferenta, ktory nie prowadzi dzialalnosci statutowej w dziedzinie objytej 

konkursem; 
7) zlozenia oferty na zadanie, ktore nie jest realizowane na rzecz Miasta Lodzi lub jego 

mieszkancow; 
8) zlozenia oferty na zadanie, ktorego termin reali zacj i nie miesci siy w przedziale czasowym 

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

w ogloszeniu 0 konkursie; 
10) niezlozenia oferty z wykorzystaniem Generatora Wnioskow wraz z potwierdzeniem 

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

6. Do ofert, ktore podlegaj,! jednokrotnemu usuniyciu brakow i nieprawidlowosci nalez'! 
te, w ktorych: 
1) brak jest ktoregos z wymaganych podpisow osob uprawnionych na potwierdzeniu zlozenia 

oferty; 
2) nie zal'!czono wymaganych zal,!cznikow wskazanych w ogloszeniu 0 konkursie. 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 mog,! zostae usuniyte 

w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia 0 koniecznosci 
uzupelnienia oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drog,! elektronicznC}. poprzez konto 
zalozone przez oferenta w Generatorze Wnioskow. Ponadto, lista podmiotow wzywanych do 
uzupelnienia brakow formalnych publikowana moze bye na Portalu. Lista podmiotow zawiera 
wskazanie nazwy oferenta, tytul zadania oraz wskazanie brakow i nieprawidlowosci do 
usuniycia. 

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

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

10. Oferent nie moze posiadae wymagalnego zadluzenia wobec Miasta Lodzi 
(Urzydu Miasta Lodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzydu Skarbowego oraz 
Zakladu Ubezpieczen Spolecznych. 

11. Wobec oferenta nie mog,! bye prowadzone egzekucje s'!dowe, administracyjne b,!dz 
zajycia wierzytelnosci. 



12. Miasto L6dz zastrzega sobie prawo do odst~pienia od zawarcia umowy lub 
natychmiastowego jej rozwi~zania, jezeli po zakonczeniu procedury konkursowej do Urz~du 
Miasta Lodzi wplynie informacja 0 wymagalnosci zadluzenia oferenta wobec Miasta Lodzi 
(Urz~du Miasta Lodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urz~du Skarbowego oraz 
Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub zostanie wobec oferenta rozpocz~ta egzekucja 
s~dowa, administracyjna b~dz zaj~cie wierzytelnosci. 

13. Miasto L6dz zastrzega sobie mozliwosc uregulowania w umowie kwestii praw 
autorskich do utwor6w wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa 
autorskie zostan,! przekazane Miastu L6dz alba udost~pnione przez Wykonawc~ w ramach 
wolnej licencji. 

14. Miasto L6dz dopuszcza mozliwosc, ze utwory powstale w ramach wykonywania 
zadania publicznego b~d,! udost~pniane na innych wolnych licencjach niz wskazana wyzej, 
jezeli b~dzie to wynikalo z uzasadnienia Oferenta. Oferent powinien wskazac rodzaj wolnej 
licencji i uzasadnic jej wyb6r. Miasto L6dz nie jest jednak zwi~zane ofert'! w tym zakresie. 

15. W przypadku udost~pnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto L6dz zastrzega 
koniecznosc wskazania obok autora informacji, ze utw6r powstal przy finansowaniu ze 
srodk6w Miasta Lodzi. 

16. K westie przekazania praw autorskich alba udost~pnienia utwor6w na zasadzie wolnej 
licencji zostan~ uregulowane w umOWle, kt6ra doprecyzuje takze informacj~ 
o dofinansowaniu przez Miasto L6dz. 

VIII. Kryteria i tryb wyboru ofert. 

1. Oferty b~d~ opiniowane przez Komisj~ Konkursow~ w spos6b okreslony 
w Regulaminie pracy Komisj i Konkursowej. 

2. Kryteria oceny zlozonych ofert i skale punktowe: 
1) mozliwosc 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 jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b przy udziale, kt6rych oferent 

b~dzie realizowac zadanie publiczne - [od 0 do 14] pkt; 
4) ocena realizacji zadan publicznych w przypadku organizacji, kt6re w latach poprzednich 

realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym j akosci, rzetelnosci i terminowosci oraz 
sposobu rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacj~ zadail- [od -2 do 2] pkt; 

5) zgodnosc z wymaganiami szczeg610wymi dotycz'!cymi realizacji zadania opisanymi 
w cz~sci IX ogloszenia [od 0 do 6] pkt; 

6) spos6b realizacji zadania uwzgl~dniaj,!cy potrzeby os6b z niepelnosprawnosciami na 
podstawie "L6dzkiego standardu dost~pnosci" - [od 0 do 1] pkt. 
3. Maksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania w konkursie wynosi 37 pkt. 

Dotacja moze bye przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofert~ nie mniej nif 
55% punktow mozliwych do uzyskania w konkursie. 

4. Ogloszenie wynik6w konkursu ofert nast~pi niezwlocznie po jego rozstrzygni~ciu 
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https:llbip.uml.lodz.pl/, na Portalu 
Urz~du Miasta Lodzi https:lluml.lodz.pl/ngo i na tablicach ogloszen Urz~du Miasta Lodzi. 

5. 0 rozstrzygni~ciu 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 0 konkursie. 



7. Zastrzega siy mozliwose przesunlycla terminu skladania ofert, zmiany terminu 
zakonczenia postypowania konkursowego oraz zmiany wysokosci srodkow w zadaniach 
konkursowych - nie poiniej niz do dnia zatwierdzenia wynikow konkursu. 

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

IX. Wymagania szczegolowe dotycz~ce realizacji zadan: 

1. Podmioty, ktore otrzymaj,! dotacjy na realizacjy zadania zobowi,!zane s,! dostarczye: 
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru S,!dowego (w sytuacji gdy nie jest on dostypny 

w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwosci); 
2) kopiy statutu Gesli podmiot jest zobowi'!zany do jego posiadania). 

2. Przedkladane w konkursie oferty powinny miee na celu miydzy innymi tworzenie 
rozwijanie woli uczestnictwa w kulturze, rozwijanie spolecznosci lokalnych i aktywnosci 
lokalnej mieszkancow Lodzi, budowanie kapitalu spolecznego i tozsamosci kulturowej 
lodzian oraz rozbudzanie potrzeb kulturalnych wsrod lodzian. 

3. Zadanie uznaje siy za zrealizowane, jezeli oferent zrealizuje 100% zalozonych 
w ofercie rezultatow. Nieosi,!gniycie 100% rezultatow zalozonych w finansowanej ofercie 
moze rodzie konsekwencje proporcjonalnego zwrotu przyznanych srodkow. Szczegolowe 
warunki realizacj i zalozonych rezultatow zostan,! okreslone w umowie zawartej z oferentami 
wybranymi w konkursie. 

4. Oferent dysponuje doswiadczeniem rozumianym jako doswiadczenie w realizacji 
podobnego przedsiywziycia. 

5. Oferent we wniosku zobowi,!zany jest do opisania kampanii promocyjnej zawieraj,!cej 
harmonogram promocji realizowany przez czas trwania projektu. 

6. Oferent moze zakladae mozliwose angazowania do realizacji zadania partnerow (m.in. 
domow kultury, bibliotek) w szczegolnosci w dzialania sieciuj,!ce sluz,!ce zwiykszeniu 
zasiygu realizacj i zadania. 

7. Przedsiywziycia musz'! bye realizowane w sposob zapewniaj,!cy zgodnose z "Lodzkim 
standardem dostypnosci". W ofercie nalezy opisae sposob zapewnienia dostypnosci 
wydarzenia uwzglydniaj,!c potrzeby osob z roznymi niepelnosprawnosciami. 

8. Oferent dysponuje zasobami i kadr,! 0 kwalifikacjach niezbydnych do realizacji 
zadania. 

9. 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. 

10. Podmioty, ktore 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 podwykonawcow. 

11. Partner nie moze bye podwykonawc,!, j ak rowniez podwykonawca nie moze bye 
jednoczesnie partnerem. 

12. Podmiot, realizuj,!c zadanie, zobowi,!zany jest do stosowania przepisow prawa, 
w szczegolnosci: rozporz'!dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi,!zku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogolnego rozporz,!dzenia 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1, z poin. zm.I), 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 zamowien 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 1086) oraz ustawy z dnia 

I Zmiana wymienionego rozporz~dzenia zostala ogloszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 



27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. poz. 869, 1622, 1649, 
2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175). 

Uwaga! 
In/ormacje 0 konkursie mozna uzyskac bezposrednio w Wydziale Kultury w Departamencie 
Pracy, Edukacji i Kultury UrZfdu Miasta Lodzi pod numerem tele/onu 42 638-43-92, 
42638-53-64 lub 42638-43-56, w Biuletynie Informacji Publicznej UrZfdu Miasta Lodzi, 
pod adresem internetowym https://bip.uml.lodz.pl/ oraz na Portalu Urzfdu Miasta Lodzi 
https://uml.lodz.pl/ngo 



Zah!cznik Nr 2 
do zarz'!dzenia Nr G.2.OZ'vIII/21 
Prezydenta Miast'\ Lodzi 
z dnia 5 g-J~nrn~ 2021 r. 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej 

§ 1. Ilekroc w niniejszym Regulaminie jest mowa 0: 
1) realizatorach konkurs6w ofert - nalezy przez to rozumiec kierownik6w kom6rek 

organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych, kt6rzy 
realizuj,! czynnoscl zwi,!zane z planowaniem, oglaszaniem, przeprowadzaniem, 
rozstrzyganiem konkurs6w ofert oraz kontrol,! realizowanych zadan i rozliczaniem 
przyznanych dotacji; 

2) organizacjach pozarz,!dowych - nalezy przez to rozumiec organizacje pozarz'!dowe 
oraz podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialainosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie; 

3) konkursie ofert - nalezy przez to rozumiec otwarty konkurs ofert na realizacjy zadan 
publicznych dla organizacji pozarz,!dowych; 

4) Komisji Konkursowej - nalezy przez to rozumiec Komisjy Konkursow,!, powolan,! przez 
Prezydenta Miasta Lodzi do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizacjy 
zadan publicznych; 

5) Przewodnicz'!cym - nalezy przez to rozumiec Przewodnicz'!cego Komisji Konkursowej; 
6) ofercie - nalezy przez to rozumiec oferty zlozon,! do konkursu ofert przez organizacjy 

pozarz'!dow'! na realizacjy zadania publicznego; 
7) oferencie - nalezy przez to rozumiec organizacjy pozarz'!dow'! skIadaj,!c,! oferty 

w otwartym konkursie ofert na realizacjy zadania publicznego; 
8) 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 pozarz'!dowe 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, 
wprowadzony odrybnym zarz,!dzeniem Prezydenta Miasta Lodzi; 

9) Portalu - nalezy przez to rozumiec strony intemetow,! Urzydu Miasta Lodzi pod adresem: 
http://uml.lodz.pl/ngo. 

§ 2. Po uplywie terminu skladania ofert, Przewodnicz'!cy, zwoluje posiedzenia Komisji 
Konkursowej i zaprasza na posiedzenie osoby w liczbie okreslonej w niniejszym zarz,!dzeniu. 

§ 3. 1. Komisja Konkursowa obraduje bez udzialu oferent6w na posiedzeniach b,!dz 
dokonuje oceny za posrednictwem Generatora Wniosk6w. 

2. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodnicz'!cy, lub osoba wyznaczona przez 
Przewodnicz'!cego. 

3. CzIonkowie Komisji Konkursowej przed przyst,!pieniem do oceny skIadaj,! 
oswiadczenie, kt6rego wz6r okresla zal,!cznik do niniejszego Regulaminu. 

4. Kazde posiedzenie jest protokolowane. Protok61 koncowy podpisuj,! wszyscy 
czIonkowie Komisji Konkursowej, kt6rzy brali udzial w posiedzeniach Komisji Konkursowej 
lub dokonali oceny za posrednictwem Generatora Wniosk6w. 

5.0bsIugy organizacyjno-techniczn,! 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 rankingow'l ofert 
i rekomenduje do dofinansowania oferty, kt6re uzyskaly najwiyksz'l ilose punkt6w. 
Rekomendacja zawiera propozycjy kwoty dotacji. 

3. Nastypnie Komisja Konkursowa sporz'ldza protok61 koncowy zawieraj'lcy listy 
rankingow'l oraz zestawienie zbiorcze obejmuj'lce wykaz oferent6w, kt6rych oferty zostaly 
zaopiniowane pozytywnie z uwzglydnieniem wysokosci proponowanej dotacji oraz wykaz 
oferent6w, kt6rych oferty zostaly zaopiniowane negatywnie, zgodnie z za1'lcznikiem Nr 7 do 
Trybu. 

4. Dokumenty, 0 kt6rych mowa w ust. 3, przekazywane S'l przez Przewodnicz'lcego do 
rozstrzygniycia Wiceprezydentowi Miasta Lodzi. 

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



Za1'lcznik 
do Regulaminu pracy 
Komisj i Konkursowej 

Dotyczy otwartego konkursu ofert ogloszonego na podstawie zarz'ldzenia Nr 6202NIII/21 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 5 stycznia 2021 r. 

OSWIADCZENIE CZLONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Oswiadczam, ze nie pozostaj~/pozostaj~· w takim stosunku prawnym lub faktycznym 
z oferentami bior'lcymi udzial w procedurze konkursowej, kt6ry moze budzic uzasadnion'l 
w'ltpliwosc co do mojej bezstronnosci podczas oceniania ofert. 

Zobowi'lzujy siy do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych przetwarzanych 
podczas prowadzonego postypowania konkursowego, a takze sposobu ich zabezpieczenia 
zar6wno w trakcie, jaki i r6wniez po zakonczeniu prac przez komisjy konkursow'l. 

L6dz, dnia .................. . 
Czytelny pod pis osoby skladaj~cej oswiadczenie 

* wlasciwe podkreslic 



Nazwa oferenta 

Za1'lcznik Nr 3 
do zarz'ldzenia Nrb10~ NIII/21 
Prezydenta Mia~ta Lodzi 
z dnia5S+jun~2021 r. 

OSWIADCZENIE OFERENT A 

o nieposiadaniu zobowi~zan 

Oferent oswiadcza, ze na dzien zlozenia oferty: 

I) nie posiada/posiada* wymagalnego zadluzenia wobec Miasta Lodzi (Urzydu Miasta 
Lodzi i miejskichjednostek 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 s'ldowe, administracyjne 
b'ldz 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 piecz'ltki 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) 

* Wymagane tylko w przypadku, gdy wz6r oferty w ramach konkursu nie zawiera punkt6w stanowi'!cych 

zawartosc oswiadczenia. 


