
ZARZl\DZENIE Nr 6218 NIII/21 
PREZYDENTA MJASTA LODZI 
z dnia 42 SfjC/l.nl~ 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia "Trybu planowania, oglaszania, przeprowadzania 
i rozstrzygania otwartych konkursow ofert na realizacj~ ze srodkow budzetu miasta 
Lodzi zadan publicznych przez organizacje pozarz~dowe oraz podmioty, 0 ktorych 

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". 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 11, art. 13 i art. 15 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. Wprowadzam "Tryb planowania, oglaszania, przeprowadzania i rozstrzygania 
otwartych konkurs6w ofert na realizacj ~ ze srodk6w budzetu miasta Lodzi zadan publicznych 
przez 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, oraz kontroli 
realizowanych zadan i rozliczania przyznanych dotacji", stanowi<lcy za1<lcznik do 
zarz<ldzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz<ldzenia powierzam kierownikom kom6rek organizacyjnych 
Urz~du Miasta Lodzi oraz kierownikom miejskichjednostek organizacyjnych. 

§ 3. Nadz6r nad wykonaniem zarz<ldzenia powierzam Pelnomocnikowi Prezydenta 
Miasta Lodzi ds. Wsp61pracy z Organizacjami Pozarz<ldowymi oraz realizatorom otwartych 
konkurs6w ofert, w zakresie realizowanych przez nich otwartych konkurs6w ofert. 

§ 4. Otwarte konkursy ofert na realizacj~ zadan ze srodk6w budzetu miasta Lodzi 
ogloszone przed dniem wejscia w zycie nlnleJszego zarz<ldzenia przeprowadza si~ 

z zastosowaniem dotychczasowych przepis6w. 

§ 5. Traci moc zarz<ldzenie Nr 2410/VIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
28 pazdziernika 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Trybu planowania, oglaszania, 
przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkurs6w ofert na realizacj ~ ze srodk6w budzetu 
miasta Lodzi zadan publicznych przez organizacj e 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, oraz kontroli realizowanych zadan i rozliczania przyznanych dotacji". 

~ . 
' .... Hanna ZDANOWSKA 



Zahtcznik 
do zarz<idzenia Nr6218/VIIII21 
Prezydenta MiastaLodzi 
z dnia 42 si j(;Lnf~ 2021 r. 

Tryb planowania, oglaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursow 
ofert na realizacj~ ze srodkow budzetu miasta Lodzi zadan publicznych przez 

organizacje pozarz~dowe oraz podmioty, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie, 

oraz kontroli realizowanych zadan i rozliczania przyznanych dotacji. 

Rozdziall 
Postanowienia ogolne 

§ 1. 1. Ilekroc w Trybie planowania, oglaszania, przeprowadzania i rozstrzygania 
otwartych konkursow ofert na realizacj~ ze srodkow budzetu miasta Lodzi zadan publicznych 
przez organizacj e pozarz<idowe oraz podmioty, 0 ktorych 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 jest mowa 0: 
1) Prezydencie - nalezy przez to rozumiec Prezydenta Miasta Lodzi; 
2) Wiceprezydencie - nalezy przez to rozumiec Wiceprezydenta Miasta Lodzi wlasciwego 

ze wzgl~du na zakres merytoryczny zadail konkursowych; 
3) Pelnomocniku - nalezy przez to rozumiec Pelnomocnika Prezydenta Miasta Lodzi 

ds. Wspolpracy z Organizacjami Pozarz<idowymi; 
4) Urz~dzie - nalezy przez to rozumiec Urz<id Miasta Lodzi; 
5) Trybie - nalezy przez to rozumiec Tryb planowania, oglaszania, przeprowadzania 

i rozstrzygania otwartych konkursow ofert na realizacj~ ze srodkow budzetu miasta Lodzi 
zadan publicznych przez organizacje pozarz<idowe oraz podmioty, 0 ktorych mowa 
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadail i rozliczania przyznanych dotacji; 

6) Programie wspolpracy - nalezy przez to rozumiec Program wspolpracy Miasta Lodzi 
z organizacj ami pozarz<idowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie na dany rok; 

7) organizacjach pozarz<idowych - nalezy przez to rozumiec organizacje pozarz<idowe oraz 
podmioty, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy' z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie; 

8) konkursach ofert - nalezy przez to rozumiec otwarte konkursy ofert na realizacj~ zadail 
publicznych dla organizacji pozarz<idowych; 

9) zadaniach publicznych - nalezy przez to rozumiec zadania publiczne, 0 ktorych mowa 
wart. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie; 

10) zadaniach konkursowych - nalezy przez to rozumlec zadania publiczne, 
na powierzenie/wsparcie realizacji ktorych oglaszane S<i konkursy ofert; 

11) ofertach - nalezy przez to rozumiec oferty skladane w konkursach ofert na realizacj~ 
zadan publicznych przez organizacje pozarz<idowe; 

12) Komisji Konkursowej - nalezy przez to rozumiec komisj~ konkursow<i powolan<i przez 
Prezydenta do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizacj~ zadail 
publicznych; 

13) osobach wskazanych przez organizacje pozarz<idowe - nalezy przez to rozumiec osoby 
zgloszone przez organizacje pozarz<idowe oraz podmioty, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, 
wybrane przez realizatorow konkursow ofert do udzialu w pracach Komisji 
Konkursowych; 



14) realizatorach konkurs6w ofert - nalezy przez to rozumiec kierownik6w kom6rek 
organizacyjnych Urz~du oraz kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych, kt6rzy 
realizujct czynnosci zwictzane z planowaniem, oglaszaniem, przeprowadzaniem, 
rozstrzyganiem konkurs6w ofert oraz kontrolct realizowanych zadan i rozliczaniem 
przyznanych dotacji; 

15) Biurze Aktywnosci Miejskiej - nalezy przez to rozumiec Biuro Aktywnosci Miejskiej 
w Departamencie Strategii i Rozwoju Urz~du; 

16) BIP - nalezy przez to rozumiec Biuletyn Informacji Publicznej; 
17) oferencie - nalezy przez to rozumiec organizacj~ pozarzctdowct skladajctcct ofert~/oferty 

w otwartym konkursie ofert na realizacj~ zadan publicznych; 
18) zleceniobiorcy - nalezy przez to rozumlec organizacj~ pozarzctdowct wylonionct 

w otwartym konkursie ofert, z kt6rct zostala zawarta umowa 0 realizacj~ zadania 
publicznego; 

19) Portalu - nalezy przez to rozumiec stron~ intemetowct Urz~du pod adresem: 
http://uml.lodz.pl/ngo; 

20) Generatorze Wniosk6w - nalezy przez to rozumiec narz~dzie umozliwiajctce 
skladanie ofert w postaci elektronicznej , dost~pne wraz z instrukcjct pod adresem 
intemetowym: https://witkac.pl. 

2. W przypadku awarii technicznej Generatora Wniosk6w bctdz jego niedost~pnosci, 
otwarty konkurs ofert oglasza si~ w BIP, na Portalu oraz na tablicach ogloszen w siedzibie 
Urz~du Miasta Lodzi, a czynnosci zwictzane z planowaniem, oglaszaniem, przeprowadzaniem 
i rozstrzyganiem otwartych konkurs6w ofert Sct prowadzone w formie papierowej. 

Rozdzial2 
Planowanie otwartych konkursow ofert 

§ 2. 1. Realizatorzy konkurs6w ofert, niezwlocznie po ukazaniu si~ projektu uchwaly 
budzetowej na rok kolejny, jednak niz p6zniej niz w terminie 30 dni od ukazania si~ projektu 
uchwaly budzetowej , sporzctdzaj ct harmonogram konkurs6w ofert na rok nast~pny zgodnie 
z zahtcznikiem Nr 1 do Trybu, kt6ry przekazujct do Biura Aktywnosci Miejskiej oraz do 
wiadomosci Pelnomocnika. 

2. Zbiorczy harmonogram konkurs6w ofert zamieszczany jest w BIP oraz na Portalu. 
3. W przypadku zmian w harmonogramie, realizatorzy konkurs6w ofert zobowictzani Sct 

do przekazaniajego zaktualizowanej wersji do Dyrektora Biura Aktywnosci Miejskiej. 
4. Zmiany wskazane przez realizator6w konkurs6w w harmonogramie konkurs6w ofert 

zamieszczane Sct w BIP i na Portalu, w zbiorczym harmonogramie konkurs6w ofert. 

Rozdzial3 
Oglaszanie otwartych konkursow ofert 

§ 3. 1. Realizatorzy konkurs6w ofert przygotowujct projekty zarzctdzen Prezydenta 
w sprawie ogloszenia otwartych konkurs6w ofert i powolania Komisji Konkursowych 
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, zgodnie ze wzorem okreslonym 
w zahlczniku Nr 2 do Trybu oraz "Instrukcjct w sprawie zasad opracowywania projekt6w 
akt6w prawnych i ich przedkladania na posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Lodzi oraz 
przekazywania akt6w prawnych do realizacji przez kom6rki organizacyjne Urz~du Miasta 
Lodzi oraz miejskie jednostki organizacyjne", wprowadzonct odr~bnym zarzctdzeniem 
Prezydenta. 

2. Realizatorzy konkurs6w ofert, ze wzgl~du na charakter zadan konkursowych, mog't 
zamiescic dodatkowe regulacje w projektach zarzctdzen, 0 kt6rych mowa w ust. 1, w cz~sci 
dotyczctcej ogloszen konkurs6w ofert. 

3. Ogloszenia 0 konkursach ofert umieszcza si~ w BIP i na Portalu oraz na tablicach 
ogloszen Urz~du. 



4. Dodatkowo ogloszenia 0 konkursach ofert mogC\:. bye zamieszczone w dzienniku lub 
tygodniku 0 zasi~gu lokalnym. 

5. Ogloszenie konkursu ofert na realizacj~ zadan publicznych w roku nast~pnym moze 
nastqpie na podstawie projektu uchwaly budzetowej przekazanego Radzie Miejskiej w Lodzi. 

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

7. Zastrzega si~ mozliwose przesuni~cia terminu skladania ofert, nie p6zniej niz do dnia 
uplywu terminu skladania ofert lub do dnia poprzedzajC\:.cego ten dzien. 

8. Zastrzega si~ mozliwose zmiany terminu zakonczenia post~powania konkursowego 
oraz zmiany wysokosci srodk6w w zadaniach konkursowych do dnia rozstrzygni~cia 

konkursu 
9. Zastrzega si~ mozliwose odwolania konkursu ofert, przed uplywem terminu 

skladania ofert w danym konkursie. 
10. Kazdorazowe przesuni~cie terminu skladania ofert, bC\:.dz odwolanie konkursu ofert, 

wymaga uzasadnienia. 

Rozdzial4 
Powolywanie Komisji Konkursowej 

§ 4. 1. Propozycja skladu osobowego Komisji Konkursowej jest przygotowywana przez 
poszczeg6lnych realizator6w konkurs6w ofert. 

2. Sklad Komisji Konkursowej wynosi nie mniej niz pi~e os6b, w tym nie mniej niz 
dwie osoby wskazane przez organizacje pozarzC\:.dowe. 

§ 5. 1. Biuro Aktywnosci Miejskiej, na podstawie zgloszen dokonanych na formularzu 
stanowiC\:.cym zalC\:.cznik Nr 3 do Trybu, tworzy list~ os6b wskazanych przez organizacje 
pozarzC\:.dowe, zgloszonych do udzialu w pracach Komisji Konkursowych. Lista zamieszczona 
jest na Portalu. 

2. Realizatorzy konkurs6w ofert wybierajC\:. osoby wskazane przez organlzacJe 
pozarzC\:.dowe do Komisj i Konkursowej z listy, 0 kt6rej mowa w ust. 1, z zastrzezeniem 
ust. 3 i 4. 

3. W sklad Komisji Konkursowej nie mogC\:. wchodzie osoby wskazane przez 
organizacje pozarzC\:.dowe, biorC\:.ce udzial w konkursie ofert, bC\:.dzje reprezentujC\:.ce. 

4. W przypadku gdy wylonienie os6b wskazanych przez organizacje pozarzC\:.dowe 
w spos6b, 0 kt6rym mowa w ust. 2, nie jest mozliwe, realizator konkursu ofert zamieszcza 
na Portalu informacj~ 0 naborze do Komisji Konkursowej os6b wskazanych przez organizacje 
pozarzC\:.dowe, prowadzC\:.ce dzialalnose na terenie miasta Lodzi, nie biorC\:.ce udzialu 
w konkursie ofert. Informacja ta moze bye dodatkowo podana do wiadomosci publicznej 
winny spos6b, zapewniajC\:.cy szeroki dost~p spoleczny. 

5. Komisja Konkursowa moze dzialae bez udzialu os6b wskazanych przez organizacje 
pozarzC\:.dowe, jezeli zachodzi jedna z przeslanek okreslonych wart. 15 ust. 2da ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

6. PrzewodniczC\:.cy Komisji Konkursowej przekazuje informacj~ na temat termin6w 
posiedzen Komisji Konkursowej Pelnomocnikowi, kt6ry moze brae udzial w pracach Komisji 
Konkursowej w roli obserwatora. 

7. W pracach Komisji Konkursowej mogC\:. uczestniczye takze, z glosem doradczym, 
osoby posiadajC\:.ce specjalistycznC\:. wiedz~ w dziedzinie obj~tej konkursem. 

8. W pracach Komisji Konkursowej mogC\:. brae udzial osoby wyznaczone do obslugi 
organizacyjno-technicznej konkursu ofert. 

§ 6. Wz6r Regulaminu pracy Komisji Konkursowej zostal okreslony w zalC\:.czniku 
Nr 2 do Trybu. 



Rozdzial5 
Skladanie ofert i ich ocena formalna 

§ 7. 1. Oferty w konkursach ofert sklada si~ na fonnularzu oferty, zgodnym ze wzorem 
okreslonym w aktualnym rozporzetdzeniu Przewodniczetcego Komitetu do spraw Pozytku 
Publicznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w. Zaletczniki 
do oferty nalezy zlozyc w fonnie elektronicznej za posrednictwem Generatora Wniosk6w 
dodajetc je do skladanej oferty. Dopuszcza si~ mozliwosc dostarczenia zaletcznik6w w formie 
papierowej, skladaj etC j e wraz z potwierdzeniem zlozenia oferty. 

2. Potwierdzenie zlozenia oferty w Generatorze Wniosk6w powinno zostac 
wydrukowane, prawidlowo podpisane i zlozone w miej scu oraz tenninie wskazanym 
w ogloszeniu 0 konkursie ofert. Za prawidlowe zostanet uznane podpisy z pieczettket imienn'b 
a w przypadku braku pieczettki - z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, 
opatrzonym podpisem, umozliwiajetcym weryfikacj~ os6b podpisujetcych potwierdzenie 
zlozenia oferty. 

3.0ferty zlozone w Generatorze Wniosk6w, bez zlozenia potwierdzenia zlozenia 
oferty, nie b~det podlegac opiniowaniu pod wzgl~dem merytorycznym. 

4. Za prawidlowe potwierdzenie zlozenia oferty uznaje si~ jedynie potwierdzenie 
wygenerowane za pomocet Generatora Wniosk6w. o ferty , kt6re zostanet poswiadczone 
potwierdzeniem innym niz wygenerowane z Generatora Wniosk6w, nie b~det podlegac 
opiniowaniu pod wzgl~dem merytorycznym. 

5. Realizatorzy konkurs6w ofert wskazujet co najmniej dw6ch pracownik6w do 
dokonania formalnej analizy ofert. 

6. Przed zlozeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert moget sprawdzic ofert~ 
pod wzgl~dem formalnym i udzielic stosownych wyjasnien najp6zniej na 2 dni robocze przed 
uplywem terminu skladania ofert. 

7. Analiza ofert pod wzgl~dem formalnym dokonywana jest pod kettem spelniania 
kryteri6w analizy fonnalnej oferty okreslonej w zaletczniku Nr 4 do Trybu. 

8. Wyniki analizy fonnalnej ofert zatwierdzane Set przez Komisj~ Konkursowet na 
pierwszym posiedzeniu. 

9. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu nast~pujetcych brak6w 
formalnych: 
1) zlozenie po terminie; 
2) niewypelnienie wszystkich punkt6w fonnularza oferty; 
3) zlozenie w spos6b niezgodny z ogloszeniem 0 konkursie; 
4) zlozenie na niewlasciwym fonnularzu; 
5) zlozenie przez podmiot nieuprawniony; 
6) zlozenie przez oferenta, kt6ry nie prowadzi dzialalnosci statutowej w dziedzinie obj~tej 

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

mieszkanc6w; 
8) zlozenie oferty na zadanie, kt6rego tennin realizacji nie miesci si~ w przedziale czasowym 

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

w ogloszeniu 0 konkursie; 
10) wysokosc wkladu wlasnego oferenta nie spelnia kryterium okreslonego w ogloszeniu 

o konkursie [dotyczy tylko konkursow na wsparcie realizacji zadania publicznego); 

11) niezlozenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w wraz z potwierdzeniem 
zlozenia oferty w wersji papierowej; 

12) zlozenie potwierdzenia zlozenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione. 
10. Do ofert, kt6re podlegajet jednokrotnemu usuni~ciu brak6w i nieprawidlowosci 

nalezet te, w kt6rych: 
1) brakjest podpisujednej z os6b uprawnionych na potwierdzeniu zlozenia oferty; 
2) nie zaletczono wymaganych zaletcznik6w wskazanych w ogloszeniu 0 konkursie lub 

zlozono j e niekompletne; 



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

11. Braki formalne i nieprawidlowosci wskazane w ust. 10 moget zostae usuni~te 
w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia 0 koniecznosci 
uzupelnienia oferty. Powiadomienie przekazane zostanie droget elektronicznet poprzez konto 
zalozone przez oferenta w Generatorze Wniosk6w. Ponadto, lista podmiot6w wzywanych do 
uzupelnienia brak6w formalnych publikowana moze bye na Portalu. Lista podmiot6w zawiera 
wskazanie nazwy oferenta, tytul zadania oraz wskazanie brak6w i nieprawidlowosci do 
usunl~Cla. 

12. Nieuzupelnienie wszystkich brak6w i nieprawidlowosci, 0 kt6rych mowa w ust. 10 
lub uzupelnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej. 

Rozdzial6 
Opiniowanie ofert przez Komisj~ Konkursow~ 

§ 8. 1. Komisja Konkursowa przyst~puje do opiniowania ofert spelniajetcych wymogi 
formalne. 

2.0ferty skierowane do opiniowania pod wzgl~dem merytorycznym Set udost~pniane 
czlonkom Komisji Konkursowej w formie elektronicznej w Generatorze Wniosk6w lub 
w uzasadnionych przypadkach w formie papierowej w siedzibie realizatora konkursu ofert . 
Oferty udost~pniane Set w terminie umozliwiajetcym rzetelne zapoznanie si~ z ich tresciet. 

3. Komisja Konkursowa podczas opiniowania ofert pod wzgl~dem merytorycznym 
stosuje system punktowy, z zastrzezeniem ust. 7. 

4. Komisja Konkursowa w trakcie opiniowaniu ofert stosuje kryteria okreslone wart. 15 
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

5. Z uwagi na specyfik~ danego konkursu ofert, dopuszcza si~ mozliwose 
wprowadzenia dodatkowego kryterium spoza katalogu kryteri6w okreslonych w ustawie. 

6. Opiniowanie w ramach kryteri6w okreslonych w ust. 4 prowadzone jest w oparciu 
o Informacj e oraz pytania pomocnicze przy ocenie oferty, wedlug wzoru stanowietcego 
zaletcznik Nr 5 do Trybu. 

7. Ze wzgl~du na charakter zadania konkursowego mozliwe jest odstqpienie 
od wykorzystania przy opiniowaniu ofert systemu punktowego, 0 kt6rym mowa w ust. 3. 
Odstqpienie od systemu punktowego wymaga uzasadnienia. 

§ 9. 1. Opiniowanie ofert pod wzgl~dem merytorycznym dokonywane jest przez 
Komisj~ Konkursowet z wykorzystaniem Karty oceny merytorycznej oferty, wedlug wzoru 
stanowietcego zaletcznik Nr 6 do Trybu. 

2. Opiniowanie ofert pod wzgl~dem merytorycznym dokonywane jest z zastosowaniem 
systemu punktowego. 

3.0piniowanie ofert pod wzgl~dem merytorycznym dokonywane jest indywidualnie 
przez poszczeg6lnych czlonk6w Komisji Konkursowej. 

4.0cena realizacji zleconych zadan publicznych w przypadku organizacji, kt6re 
w latach poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci 
i terminowosci oraz sposobu rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacj~ zadan, 
dokonywana jest po uprzednim przedstawieniu informacji w tym zakresie, przez realizatora 
kOnkursu ofert. 

5. Komisj a Konkursowa moze zaproponowae korekt~ rezultat6w zalozonych przez 
oferenta, jesli dostrzega duze ryzyko ich nieosi'l,gni~cia lub realnet trudnose 
w weryfikacji zaproponowanych przez organizacj~ wskaznik6w. W przypadku gdy wysokosc 
rezultat6w wskazana jest w ogloszeniu 0 konkursie, ich korekta nie powinna bye mozliwa. 
Rezultaty wskazane w ogloszeniu nalezy traktowae jako obligatoryjne. 

6. Opini~ merytorycznet oferty uznaje si~ za waznet gdy zostala ona oceniona przez 
przynajmniej 2 czlonk6w Komisji Konkursowej. 

7. W przypadku gdy r6znica sum punkt6w dla jednej oferty, opiniowanej przez 
2 czlonk6w Komisji KOnkursowej, jest wi~ksza niz 12, przewodniczetcy Komisji 
Konkursowej przekazuje ofert~ do opinii trzeciemu czlonkowi Komisji Konkursowej. 



8. Koncowa opinia ofert pod wzgl~dem merytorycznym jest sredni'l arytmetyczn'l ocen 
poszczeg61nych czlonk6w Komisji Konkursowej opiniuj'lcych dan'l ofert~. 

9.0ferta, aby otrzymac rekomendacj~ do otrzymania dotacji, musi uzyskac nie mniej 
niz 55% maksymalnej liczby punkt6w. 

10. Dotacja nie powinna zostac przyznana na kwot~ mniejsz'l niz 50% wnioskowanej 
kwoty. 

11. Realizator konkursu moze podac w ogloszeniu konkursowym maksymaln'l 
wysokosc kwoty mozliwego dofinansowania zadania konkursowego. 

§ 10. 1. Decyzj~ 0 odst'tPieniu od wykorzystania przy opiniowaniu ofert systemu 
punktowego podejmuje Przewodnicz'lcy Komisji Konkursowej na pierwszym jej posiedzeniu 
uzasadniaj'lc wyb6r ww. trybu. Wyb6r ten wymaga akceptacji czlonk6w Komisji 
Konkursowej. 

2. Komisja Konkursowa przyjmuje rekomendacj~ "za przyznaniem" i "przeciw 
przyznaniu" dotacji dla kazdej z ofert zwyk1'l wi~kszosci'l glos6w w glosowaniu jawnym. 

3. W przypadku r6wnej liczby glos6w "za przyznaniem" i "przeciw przyznaniu" dotacji 
glos decyduj'lcy rna Przewodnicz'lcy Komisji Konkursowej, a w przypadkujego nieobecnosci 
wyznaczony przez niego czlonek Komisji Konkursowej. 

4. Glosowanie nad kazd'l z ofert odbywa si~ po uprzednim przedstawieniu tresci oferty 
i przeprowadzeniu dyskusji najej temat w gronie czlonk6w Komisji Konkursowej. 

5. Rekomendacje "za przyznaniem" i "przeciw przyznaniu" podejmowane S'l w oparciu 
o Informacj e oraz pytania pomocnicze przy ocenie oferty, wedlug wzoru stanowi'lcego 
za1'lcznik Nr 5 do Trybu. 

6. Protok61 koncowy z posiedzenia Komisji Konkursowej zawiera informacj~ 0 liczbie 
ofert zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie oraz za1'lcznik z uzasadnieniem opinii dla 
kazdej z ofert. 

7. Uzasadnienie do opinii oferty zawiera w szczeg61nosci informacj~ 0 spelnieniu b'ldz 
niespelnieniu przez oferenta kryteri6w, 0 kt6rych mowa wart. 15 ust. 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, a w przypadku 
ofert, kt6rych wysokosc proponowanej dotacji ulegla zmianie w stosunku do wnioskowanej, 
informacj ~ 0 przyczynie rekomendowanej zmiany wysokosci dotacj i. 

§ 11. 1. W trakcie prac Komisja Konkursowa moze poprosic oferenta 0 dodatkowe 
informacje. 

2. Wyjasnienia co do cz~sci merytorycznej i finansowej oferty nie mog'l zmieniac 
proponowanej oferty. 

3. Przewodnicz'lcy Komisji Konkursowej moze przerwac jej posiedzenie i zlecic 
przygotowanie niezb~dnych wyj asnien pracownikom, 0 kt6rych mowa w § 7 ust. 5. 

§ 12. Komisja Konkursowa opiniuje oferty w terminie do 30 dni od daty okreslaj'lcej 
koncowy termin skladania ofert. 

§ 13. 1. Po zakonczeniu opiniowania ofert przez Komisj~ Konkursowq, realizator 
konkursu na podstawie danych zawartych w Kartach oceny merytorycznej oferty tworzy list~ 
rankingow'lofert i rekomenduje do dofinansowania oferty, kt6re uzyskaly najwi~ksz'lliczb~ 
punkt6w. Rekomendacja zawiera propozycj~ kwoty dotacji. 

2. Nast~pnie realizator konkursu sporz'ldza protok61 koncowy zawieraj'lcy list~ 
rankingow'l oraz zestawienie zbiorcze obejmuj'lce wykaz oferent6w, kt6rych oferty zostaly 
zaopiniowane pozytywnie z uwzgl~dnieniem wysokosci proponowanej dotacj i oraz wykaz 
oferent6w, kt6rych oferty zostaly zaopiniowane negatywnie, zgodnie z za1'lcznikiem Nr 7 do 
Trybu. 



Rozdzial7 
Rozstrzyganie konkurs6w ofert 

§ 14. 1. Konkursy ofert rozstrzyga Wiceprezydent. Prezydent rozstrzyga konkursy ofert 
w przypadkach, w ktorych zastrzegl sobie takie praw~. 

2. Dokumenty, 0 ktorych mowa w § 13 ust. 2, Przewodnicz'tcy Komisji Konkursowej 
przekazuje Wiceprezydentowi, ktory niezwlocznie rozstrzyga konkurs. W przypadku, 
w ktorym prawo rozstrzygni~cia konkursu zastrzegl sobie Prezydent, dokumenty te 
Przewodnicz'tcy Komisji Konkursowej przekazuje Prezydentowi. 

3. Prezydent lub Wiceprezydent rozstrzygaj'tc konkurs ofert moze nie przyj'tc 
rekomendacji Komisji Konkursowej. Rozstrzygni~cie odmienne od rekomendacji Komisji 
Konkursowej podejmowane jest w oparciu 0 kryteria wymienione wart. 15 ust. 1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie i zawiera 
uzasadnienie. 

4. Realizatorzy konkursow ofert niezwlocznie zamieszczaj't informacj~ na temat 
rozstrzygni~c konkursow ofert w miejscach okreslonych w § 3 ust. 3, a takze drog't 
elektroniczn't informuj't 0 rozstrzygni~ciu Pelnomocnika. 

5. 0 rozstrzygni~ciu co do oferty oraz 0 przyznanej kwocie dotacji oferent jest 
zawiadamiany rowniez na adres poczty elektronicznej wskazany w Generatorze Wnioskow. 

6. Rozstrzygni~cie konkursu ofert zawiera protokol koncowy oraz zestawienie zbiorcze, 
o ktorym mowa w § 13 ust. 2 wraz z wykazem oferentow, ktorych oferty zostaly 
zaoplnlowane pozytywnie z liczb't przyznanych punktow (w przypadku oceny 
z zastosowaniem trybu punktowego) oraz wysokosci't proponowanej dotacji, a takze wykaz 
oferentow, ktorych oferty zostaly zaopiniowane negatywnie. 

7. W przypadku, gdy rekomendowana kwota dotacji jest nizsza od wnioskowanej , 
realizator konkursu ofert i oferent dokonuj't uzgodnien, ktorych celem jest doprecyzowanie 
warunkow i zakresu realizacji zadania. 

8. W przypadku akceptacji przez oferenta przyznania nizszej kwoty dotacji, 
o ktorej mowa w ust. 7, oferent przedklada kosztorys, uwzgl~dniaj 'tcy zmniej szenie kwoty 
dotacji wraz z proporcjonaln,\: do kwoty proponowanej dotacji korekt'\: wysokosci wkladu 
wlasnego oraz skorygowany zakres realizacji, rezultaty oraz harmonogram realizacji zadania. 

§ 15. Decyzja 0 przyznaniu dotacji nie jest decyzj,\: administracyjn,\: w rozumieniu 
przepisow Kodeksu post~powania administracyjnego. Od podj~tych decyzji, zwi,\:zanych 
z rozstrzygni~ciem konkursu ofert nie przysluguje odwolanie. 

Rozdzial8 
Zawieranie umow 

§ 16. 1. Realizatorzy konkursow ofert, przygotowuj,\: umowy 0 wsparcie/powierzenie 
realizacj i zadan publicznych. 

2. Umowy podpisuj,\: bez zb~dnej zwloki, realizatorzy konkursow samodzielnie b'tdz 
l,\:cznie z Wiceprezydentami, a po stronie oferentow, zwanych dalej zleceniobiorcami - osoby 
uprawnione do skladania oswiadczen woli w ich imieniu. 

3. Po podpisaniu umowy zleceniodawcy przekazuj,\: dyspozycje do wyplacenia 
srodkow. 

4. Dopuszcza si~ mozliwosc dokonania przesunl~c pomi~dzy poszczegolnymi 
pozycjami w kosztorysie bez koniecznosci aneksowania umowy. Przesuni~cia zwi~kszaj,\:ce 
procentow'\: wartosc danej pozycji, 0 wi~cej niz 25 %, wymagaj,\: aneksu do umowy. 
Zmniejszenie wydatku moze nastqpic w dowolnej wysokosci. 



5. Powyzsza zasada nie rna zastosowania w sytuacji, gdy dochodzi do zwi~kszenia 
innych srodk6w finansowych przekazanych na realizacj~ zadania publicznego w odniesieniu 
do kwoty deklarowanej w umowie. W takiej sytuacji dopuszczalny jest wzrost wartosci 
procentowej danej pozycji 0 wi~cej niz 25%, bez koniecznosci aneksowania umowy. W takim 
przypadku, zleceniobiorca, w sprawozdaniu z realizacji zadania zobowi'tzany jest wyjasnic 
przyczyny powyzszego wzrostu w odniesieniu do danej pozycji w kosztorysie i wskazac 
zr6dlo pochodzenia innych srodk6w finansowych. 

Rozdzial9 
Kontrola prawidlowosci realizacji zadania puhlicznego 

§ 17. 1. Pracownicy upowaznieni przez realizatora konkursu ofert mog't dokonywac 
kontroli i oceny realizacji zadania publicznego przez zleceniobiorc~. Zakres kontroli jest 
okreslony wart. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie. 

2. Kontrola prowadzona jest zgodnie z planem kontroli okreslonym przez realizatora 
konkursu ofert. 

3. Z kontroli, 0 kt6rej mowa w ust. 1, sporz'tdzany jest protok61 podpisywany przez 
kontroluj'tcych i osoby uprawnione ze strony zleceniobiorc6w. 

4.0 wynikach kontroli realizator konkursu ofert informuje zleceniobiorc~, 
a w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci przekazuje zleceniobiorcy wnioski i zalecenia 
maj'tce na celu usuni~cie stwierdzonych nieprawidlowosci. 

5. Zleceniobiorca jest zobowi'tzany w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia 
otrzymania wniosk6w i zalecen, 0 kt6rych mowa w ust. 4, do ich wykonania i powiadomienia 
o tym realizatora konkursu ofert. 

6. W przypadku nieusuni~cia nieprawidlowosci w realizacji zadania publicznego przez 
zleceniobiorc~, realizator konkursu ofert jest zobowi'tzany do podj~cia odpowiednich dzialan 
maj'tcych na celu zwrot calosci lub cz~sci dotacji. 

RozdziallO 
Skladanie sprawozdan z wykonania zadania puhlicznego 

§ 18. 1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego sporz'tdza si~ na formularzu 
zgodnym ze wzorem okreslonym w aktualnym rozporz'tdzeniu Przewodnicz'tcego Komitetu 
do spraw Pozytku Publicznego. 

2. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zleceniobiorca sklada drog't 
elektroniczn't poprzez Generator Wniosk6w, oraz w wersji papierowej wyl'tcznie 
potwierdzenie zlozenia sprawozdania wygenerowane z Generatora Wniosk6w (jesli realizator 
konkursu ofert nie wymaga wersji papierowej sprawozdania). Za dat~ zlozenia sprawozdania 
uznaj e si~ dzien, w kt6rym zostalo ono zlozone w wersj i elektronicznej. 

3. Do sprawozdania z realizacji zadania publicznego nie zal'tcza si~ zar6wno 
orygina16w jak i kopii dokument6w ksi~gowych, kt6re zleceniobiorcy zobowi'tzani 
S't przechowywac zgodnie z obowi'tzuj'tcymi przepisami oraz postanowieniami umowy 
i udost~pniac na z'tdanie realizatora konkursu ofert. 

4. W przypadku, gdy wydatek nie jest zgodny z postanowieniami umowy, sprawdzeniu 
podlega procentowa wartosc zwi~kszenia danej pozycji, czy nie nast'lPi1o jego zwi~kszenie 
o wi~cej niz 25 %1 w wyniku przesuni~c pomi~dzy poszczeg6lnymi pozycjami 
(zmniejszenie wydatku moze nast'lPic w dowolnej wysokosci). 

5. Rozliczenie dotacji nast~puje z chwil't zaakceptowania przez realizatora konkursu 
ofert sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zlozonego przez zleceniobiorc~. 

I W przypadku przekroczenia limitu 25%, w danej pozycj i kosztorysu, z powodu zwi~kszenia innych srodk6w 
finansowych przeznaczonych na realizacj~ zadania publicznego, organizacja zobowictzania jest zawrzec 
dodatkowe wyjasnienia w cz~sci III sprawozdania i wskazac ir6dlo pochodzenia tych srodk6w. 



6. W przypadku zlozenia przez zleceniobiorc~ prawidlowo sporzCldzonego 
i kompletnego sprawozdania, 0 kt6rym mowa w ust. 2, informacja 0 rozIiczeniu dotacji 
zostaje przekazana zleceniobiorcy przez realizatora konkursu ofert w ci~u 90 dni od daty 
zlozenia sprawozdania. 

7. W przypadku stwierdzenia brak6w w sprawozdaniu, 0 kt6rym mowa w ust. 2, 
realizator konkursu ofert wzywa zleceniobiorc~ do ich uzupelnienia Iub udzielenia wyjasnien. 
Termin 90 dni na przekazanie informacji 0 zaakceptowaniu sprawozdania biegnie od 
momentu zlozenia sprawozdania prawidlowo sporzCldzonego i kompletnego. 

Rozdzialll 
Sprawozdawczosc z realizacji konkursow ofert 

§ 19. 1. Realizatorzy konkurs6w ofert skladajet do Biura Aktywnosci Miejskiej 
sprawozdania z realizacji konkurs6w ofert, w terminie do 15 lutego roku nast~pnego. 

2. Sprawozdanie zawiera w szczeg61nosci informacje dotyczetce: 
1) Iiczby ogloszonych konkurs6w ofert; 
2) liczby ofert zlozonych w otwartych konkursach ofert; 
3) liczby um6w zawartych przez realizatora z organizacjami pozarzetdowymi na realizacj~ 

zadan pubIicznych w wyniku konkurs6w ofert; 
4) liczby organizacji pozarzetdowych realizujetcych zadania pubIiczne we wsp61pracy 

z realizatorem; 
5) Iiczby um6w zawartych na okres dluzszy niz 1 rok; 
6) liczby organizacji pozarzCldowych, realizujetcych po raz plerwszy zadanie publiczne 

zlecone przez Urzetd; 
7) lqcznej wysokosci srodk6w finansowych realizatora konkursu ofert, zaangazowanych 

w realizacj~ zadan publicznych w wyniku zawarcia stosownych um6w z organizacjami 
pozarzetdowymi; 

8) wysokosci kwot udzielonych dotacji; 
9) stopnia wykorzystania srodk6w przeznaczonych w budzecie realizatora konkurs6w ofert 

na realizacj~ zadan publicznych; 
10) liczby przeprowadzonych kontroli wraz z informacjet na temat stwierdzonych 

nieprawidlowosci. 
3. Sprawozdanie, 0 kt6rym mowa w ust.l, jest sporzetdzane w formacie ".xIs". Wz6r 

sprawozdania stanowi zaletcznik Nr 8 do Trybu. 



Lp. Nazwa realizatora konkursu ofert 

HARMONOGRAM KONKURSOW OFERT NA [rok] 

Wysokosc srodk6w 
Nazwa zadania publicznego przeznaczonych 

na realizacj~ zadania publicznego 

---~--

Zalqcznik Nr 1 
do Trybu 

Termin ogloszenia konkursu 



Zalq.cznik Nr 2 
do Trybu 

ZARZ.t\DZENIE Nr [oznaczenie zarz~dzenia] 
PREZYDENTA MIAST A LODZI 

z dnia [miesi~c rok] r. 

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej 
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie [powierzenia/wsparcia] 

realizacji zadania puhlicznego [nazwa zadania puhlicznego] w zakresie [nazwa zadania 
konkursowego/zadan konkursowych]. 

N a podstawie [podstawa prawna] 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Oglaszam otwarty konkurs ofert w formie [powierzenialwspar.cia] realiza.cji zadania 
publi.cznego [nazwa zadania publi.cznego] w zakresie [nazwa zadania konkursowego/zadan 
konkursowy.ch] . 

2. Trese ogloszenia 0 konkursie, 0 ktorym mowa w ust. 1, stanowi zaht.cznik 
N r 1 do zarzctdzenia. 

3. Ogloszenie publikuje si~ poprzezjego zamiesz.czenie: 
1) w Biuletynie Informa.cji Publi.cznej http://bip.uml.lodz.pl/; 
2) na Portalu http://uml.lodz.pl/ngo 
3) na tabli.ca.ch ogloszen w siedzibie Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 2. 1. W .celu opiniowania ofert zgloszony.ch do konkursu ofert, 0 ktorym mowa 
w § 1, powoluj~ Komisj~ Konkursow'l:., zwanct dalej Komisj'l:., w skladzie: 

1) Przewodni.czct.cy [imi~, nazwisko i inne niezb~dne dane osoby 
wyzna.czonej przez Prezydenta Miasta Lodzi]; 

2-3) Czlonkowie [ilose osob] [niezb~dne dane przedstawi.cielalprzedstawi.cieli 
Prezydenta Miasta Lodzi]; 
osoby wskazane przez organiza.cje pozarzqdowe lub 
podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnos.ci pozytku publi.cznego 
i 0 wolontaria.cie. 

2. Komisja dziala na podstawie Regulaminu pra.cy Komisji Konkursowej, stanowiq.cego 
za1ct.cznik N r 2 do zarzctdzenia. 

§ 3. 1. Upowazniam .czlonkow Komisji do przetwarzania dany.ch osobowy.ch w zwictzku 
z pra.cami prowadzonymi przez komisj~ w zakresie wynikajq.cym z realiza.cji obowiqzkow 
.czlonka Komisji. 

2. Pole.cam .czlonkom Komisji przetwarzanie dany.ch osobowy.ch z poszanowaniem praw 
osob, ktory.ch dane doty.cz'l:., na podstawie przepisow prawa, z za.chowaniem zasad: poufnos.ci, 
rzetelnos.ci, przejrzystos.ci, w minimalnym zakresie, niezb~dnym do osiqgni~.cia .celu 
przetwarzania i jedynie przez okres niezb~dny do jego osiqgni~.cia, zabezpie.czanie dany.ch 
osobowy.ch przed i.ch udost~pnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osoby 
nieuprawnione, zmian'l:., utrat'l:., uszkodzeniem lub znisz.czeniem. 

3. Upowaznienia .czlonkom Komisji udzielam na .czas wykonywania przez ni.ch 
obowictzkow pod.czas jej posiedzenia. 

4. Zobowictzuje .czlonkow Komisji do za.chowania w tajemni.cy informa.cji i dany.ch 
osobowy.ch, przetwarzany.ch pod.czas prowadzonego post~powania konkursowego, a takze 
sposobu i.ch zabezpie.czenia zarowno w trak.cie, jak i rowniez po zakon.czeniu pra.c przez komisj~ 
konkursowct· 



§ 4. Oferenci skladajet oswiadczenie 0 nieposiadaniu zobowietzan, kt6rego wz6r stano wi 
zahtcznik Nr 3 do zarzetdzenia. 

§ 5. Wykonanie zarzetdzenia powierzam Dyrektorowi [nazwa kom6rki organizacyjnej 
Urz~du Miasta Lodzi alba miejskiej jednostki organizacyjnej, realizujetcej czynnosci zwietzane 
z planowaniem, oglaszaniem, przeprowadzaniem, rozstrzyganiem otwartych konkurs6w ofert 
oraz kontroletrealizowanych zadan i rozliczaniem przyznanych dotacji]. 

§ 6. Zarzetdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania [lub okreslenie dokladnej daty]. 

PREZYDENT MIAST A 

Hanna ZDANOWSKA 



Zahtcznik Nr 1 
do zarz'l:.dzenia Nr [oznaczenie zarz'l:.dzenia J 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia [miesi'l:.c rok J r. 

OGLOSZENIE 

Prezydent Miasta Lodzi 

oglasza otwarty konkurs ofert w formie [powierzenia/wsparcia] realizacji zadania 
publicznego [nazwa zadania publicznego], dotycz~cego [nazwa zadania 
konkursowego/zadan konkursowych] w zakresie: 

I. Rodzaj i cel zadania, wysokosc srodkow publicznych, ktore miasto Lodi ma zamiar 
przeznaczyc na realizacj~ tego zadania, term in realizacji zadania oraz dopuszczalne 
rezuItaty zadania 

N azwa zadania: 
1. nazwa dzialania 
2. cel zadania 
3. termin realizacj i 
4. wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacj~ dzialania 1 - do ... - zl 
5. dopuszczalne rezultaty zadania [Nalety okreslic przykladowe lub obligatoryjne rezultaty zadania publicznego. 

Jezeli rodzaj zadania uniemozliwia ich okreslenie mozna odstqpic od wskazania rezultatow w ogloszeniuJ 

II. Informacja 0 zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie 
konkursowe N r ... i zwi~zanych z nimi kosztach, ze szczegolnym uwzgl~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 poiytku publicznego i 0 wolontariacie. 

1) w roku poprzedzaj'l:.cym rok ogloszenia otwartego konkursu ofert [ .... J 
2) w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert [ .... J 

III. Zasady przyznawania dotacji. 
1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacj e mog'l:. otrzymac 

organizacje pozarz'l:.dowe 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'l:.cznie spelniaj'l:. nast~puj'l:.ce warunki formalne: 
1) prowadz'l:. dzialalnosc statutow'l:. w zakresie obj~tym konkursem; 
2) zloz'l:. ofert~ w terminie, a dzialania .zaplanuj'l:. W okresie wskazanym w ogloszeniu 

o konkursie; 
3) przedstawi'l:. ofert~ poprawnie sporz'l:.dzon'l:. na formularzu zgodnym ze wzorem okreslonym 

w aktualnym rozporz'l:.dzeniu Przewodnicz'l:.cego Komitetu do spraw Pozytku Publicznego 
i w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w; 

4) prawidlowo oszacuj'l:. wklad wlasny i kwot~ dofinansowania w ramach dotacji [dotyczy tylko 

konkursow na wsparcie realizacji zadania publicznego); 

5) zloz'l:. ofert~ z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w oraz dostarcz'l:. potwierdzenie zlozenia 
oferty podpisane przez wszystkie osoby upowaZnione do skladania oswiadczen woli 
w imieniu oferenta; 

6) zal'l:.cz'l:. poprawnie wypelnione za1'l:.czniki tj: 
a) oswiadczenie oferenta 0 nieposiadaniu zobowi'l:.zan, stanowi'l:.ce za1'l:.cznik Nr 3 do 

zarz'l:.dzenia (wymagane tylko w przypadku, gdy wz6r oferty w ramach konkursu nie zawiera punkt6w 

stanowi'lcych zawartosc oswiadczenia), 

b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru S'l:.dowego Uedynie w sytuacji gdy nie jest on dost~pny 
w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwosci), 



c) kopi~ umowy lub statutu sp61ki - w przypadku gdy oferent jest sp61k'l prawa handlowego, 
o kt6rej mowa wart. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie, 

d) [inny zalqcznik, jeteli dotyczy]. 
2. Za1'lczniki nalezy zlozye w formie elektronicznej za posrednictwem Generatora 

Wniosk6w dodajetc je do skladanej oferty. Dopuszcza si~ mozliwose dostarczenia za1'lcznik6w 
w formie papierowej, skladaj etC j e wraz z potwierdzeniem zlozenia oferty. 

3. Oferty, kt6re spelni'l wymogi formalne opiniowane b~d'l pod wzgl~dem merytorycznym 
z uwzgl~dnieniem kryteri6w okreslonych wart. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

4. Post~powanie konkursowe odbywae si~ b~dzie z uwzgl~dnieniem 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 ... % 
calkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym wklad wlasny oferenta nie moze bye 
mniej szy niz ... % calkowitego kosztu realizacj i zadania uj ~tego w ofercie [jetel i dotyczy]. 

IV. Warunki realizacji zadania. 
1. Podmioty, kt6re otrzymajet dotacj~ na realizacj~ zadania Set zobowi'lzane zamieszczae 

w spos6b czytelny informacj~, iz realizowany projekt jest dofinansowany z budzetu miasta 
Lodzi. Informacja, wraz z logotypem miasta Lodzi, powinna bye zawarta w wydawanych 
w ramach zadania publikacjach, materialach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, 
w tym na stronie internetowej zleeeniobiorcy, jak r6wniez stosownie do eharakteru zadania, 
poprzez widocznet w miejscu jego realizacji tablic~ lub przez ustn'l informaej~ kierowan'l do 
odbiorc6w w nast~puj'lcym brzmieniu: "Zadanie (nazwa zadania) zostalo/jest 
zrealizowanelrealizowane dzi~ki dofinansowaniu z budzetu miasta Lodzi". Logotyp dost~pny 
jest na stronie: http://uml.lodz.plldla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/. 

2. W trakcie realizacji zadania moget bye dokonywane zmiany w zakresie sposobu 
i terminu jego realizaeji. Wprowadzone zmiany nie mog'l zmieniae istoty zadania publicznego. 
Istotne zmiany wymagajet zgloszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Miasta Lodzi. 
Oferent zobligowany jest przedstawie zaktualizowany zakres dzialalllharmonogramu po 
uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagaj'tinie wymagaj'l aneksu do umowy. 

3. Zadanie uznaje si~ za zrealizowane jezeli oferent zrealizuje ... % zalozonych rezultat6w. 
4. W trakcie realizacji zadania mog'l bye dokonane zmiany w zakresie przyj~tych 

rezultat6w zadania publieznego. Zmiany powyzej ... % poszczeg6lnych zalozonych rezultat6w 
wymagajetzgody Miasta Lodzi oraz aneksu do umowy. 

5. Nieosi~ni~eie rezultat6w w wymiarze okreslonym w pkt 3, betdz w umowie, moze 
rodzie konsekwencj~ proporcjonalnego zwrotu srodk6w. 

6. [rodzaj warunku] 

V. Koszty kwalifikowane. 
Srodki z przyznanej dotacji mog'l bye wydatkowane wy1'lcznie na pokrycie wydatk6w: 

1) niezb~dnych do realizacji zadania; 
2) przewidzianych w of ere ie, uwzgl~dnionych w kosztorysie stanowi'lcym za1'lcznik do umowy 

zawartej pomi~dzy oferentem a miastem L6dz; 
3) spelniaj'lcych wymogi racjonalnego i oszcz~dnego gospodarowania srodkami publicznymi 

z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efekt6w z danych naklad6w; 
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) mozliwyeh do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami ksi~gowymi 
i wykazanyeh w dokumentaeji finansowej oferenta; 

6) zwietzanych z kosztami obslugi zadania, w tym kosztami administracyjnymi 
(m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadan administracyjno
nadzorczo-kontrolnych, obsluga prawna i finansowa zadania) [Realizator konkursu nie okresla 
progu dla kosztow administracyjnych niezbf~dnych do realizacji zadania. O/erent zobowiqzany jest oszacowac 
budtet tak, by osiqgnqc oczekiwane rezultaty]; 



7) zwiqzanych z zakupem srodkow trwalych, ktorych jednostkowy koszt nle przekracza 
3.500,00 zl; 

8) zgodnych z wymaganiami szczegolowymi realizacji zadania zawartymi w cz~sci IX 
ogloszenia 0 konkursie [jeteli dotyczy]. 

VI. Koszty niekwalifikowane. 
Za koszty, ktorych nie mozna sfinansowae z przyznaneJ dotacji uznaJe Sl~ 

w szczeg6lnosci: 
1) zobowi'lzania powstale przed terminem rozpocz~cia zadania; 
2) budow~, zakup budynkow lub lokali, zakup gruntow; 
3) wydatki zwi'lzane z dzialalnosci'l gospodarcz4 
4) odsetki od zobowi'lzan uregulowanych po terminie platnosci; 
5) koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komomiczej i administracyjnej, a takze koszty 

proces6w s'ldowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowien; 
6) wydatki zwi'lzane z umow'lleasingu, a w szczegolnosci: podatek, marza finansuj'lcego, 

odsetki od refinansowania kosztow, koszty ogolne, oplaty ubezpieczeniowe; 
7) odliczony podatek V AT; 
8) [inne, jeteli dotyczy]. 

VII. Termin i warunki skladania ofert. 

1. Oferty w konkursach ofert sklada si~ na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem 
okreslonym w aktualnym rozporz'ldzeniu Przewodnicz'lcego Komitetu do spraw Pozytku 
Publicznego w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wnioskow. 

2. Potwierdzenie zlozenia oferty w Generatorze Wnioskow powinno zostae wydrukowane, 
prawidlowo podpisane i zlozone w [okreslenie wlasciwego punktu kancelaryjnego Urz~du 

Miasta Lodzi alba miejskiej jednostki organizacyjnej] w nieprzekraczalnym terminie do [data 
i godzina]. Kazde potwierdzenie zlozenia oferty dotycz'lce odr~bnego zadania! dzialania winno 
bye zlozone oddzielnie. 

3. Za prawidlowe zostan'l uznane podpisy z piecz'ltk'l imienn'l, a w przypadku braku 
piecz'ltki - z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, 
umozliwiaj'lcym weryfikacj~ osob podpisuj'lcych potwierdzenie zlozenia oferty. 

4. Do konkursu ofert mog'l bye skladane oferty, ktorych realizacja rozpoczyna si~ nie 
wczesniej niz [data] i konczy si~ nie p6zniej niz [data]. 

5.0ferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu nast~puj'lcych brakow 
formalnych: 
1) zlozenie po terminie; 
2) niewypelnienie wszystkich punktow formularza oferty; 
3) zlozenie w sposob niezgodny z ogloszeniem 0 konkursie; 
4) zlozenie na niewlasciwym formularzu; 
5) zlozenie przez podmiot nieuprawniony; 
6) zlozenie przez oferenta, ktory nie prowadzi dzialalnosci statutowej w dziedzinie obj~tej 

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

mieszkanc6w; 
8) zlozenie oferty na zadanie, ktorego termin realizacji nie miesci si~ w przedziale czasowym 

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

w ogloszeniu 0 konkursie; 
10) wysokose wkladu wlasnego oferenta nie spelnia kryterium okreslonego w ogloszeniu 

o konkursier dotyczy tylko konkurs6w na wsparcie realizacji zadania publicznego}; 

11) niezlozenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wnioskow wraz z potwierdzeniem zlozenia 
oferty w wersji papierowej; 

12) zlozenie potwierdzenia zlozenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione. 



6. Do ofert, kt6re podlegajqjednokrotnemu usuni~ciu brak6w i nieprawidlowosci nalez'!. te, 
w kt6rych: 
1) brakjest podpisujednej z os6b uprawnionych na potwierdzeniu zlozenia oferty; 
2) nie zal'!.czono wymaganych zal'!.cznik6w 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 usuni~te w terminie 

do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia 0 koniecznosci uzupelnienia oferty. 
Powiadomienie przekazane zostanie drog'!. elektroniczn'!. poprzez konto zalozone przez oferenta 
w Generatorze Wniosk6w. Ponadto, lista podmiot6w wzywanych do uzupelnienia brak6w 
formalnych publikowana moze bye na Portalu. Lista podmiot6w zawiera wskazanie nazwy 
oferenta, tytul zadania oraz wskazanie brak6w i nieprawidlowosci do usuni~cia. 

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 mog'!. sprawdzie ofert~ 
pod wzgl~dem formalnym i udzielie stosownych wyjasnien najp6zniej w terminie 
do 2 dni roboczych przed uplywem terminu skladania ofert. 

10.0ferent nie moze posiadae wymagalnego zadluzenia wobec Urz~du Miasta Lodzi, 
Urz~du Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych. 

11. Wobec oferenta nie mog'!. bye prowadzone egzekucje S'idowe, administracyjne b'idz 
zaj~cia wierzytelnosci. 

12. Miasto L6dz zastrzega sobie prawo do odstqpienia 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 Urz~du Miasta 
Lodzi, Urz~du Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub zostanie wobec oferenta 
rozpocz~ta egzekucja S'idowa, administracyjna b'idz zaj~cie wierzytelnosci. 

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

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

15. K westie przekazania praw autorskich alba udost~pnienia utwor6w na zasadzie wolnej 
licencji zostan'i uregulowane w umowie, kt6ra doprecyzuje takze informacj~ 0 dofinansowaniu 
przez Miasto L6dz. 

VIII. Kryteria i tryb wyboru ofert. 

1. Oferty b~d'!. opiniowane przez Komisj~ Konkursow'!. 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 

b~dzie realizowae zadanie publiczne - [od 0 do 14] pkt; 
4) wysokose planowanego przez oferenta udzialu srodk6w finansowych wlasnych lub srodk6w 

pochodz'icych z innych zr6del na realizacj~ zadania publicznego - [od 0 do 5] pkt [kryterium 

stosowane jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego}; 

5) planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy 
i praca spoleczna czlonk6w - [od 0 do 5] pkt; 

6) 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 realizacj~ zadan - [od -2 do 2] pkt; 



7) [nazwa kryterium] [od 0 do 6] pkt. 
3. Maksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania w konkursie wynosi [liczba] pkt. 

Dotacja moze bye przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofert~ nie mniej niz 55% 
punkt6w mozliwych do uzyskania w konkursie [zapis stosowany w przypadku oceny 
merytorycznej z zastosowaniem trybu punktowego]. 

4. Komisja Konkursowa moze zmienie wysokose dotacji i zakres realizacji zadania 
w stosunku do zlozonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania 
kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta. 

5. Komisja Konkursowa zaopiniuje oferty w terminie do 30 dni od daty okreslajqcej 
koncowy termin skladania ofert. Ogloszenie wynik6w konkursu ofert nastqpi niezwIocznie po 
jego rozstrzygni~ciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym [okreslenie 
sciezki dost~pu], na Portalu [okreslenie sciezki dost~pu] i na tablicach ogloszen Urz~du Miasta 
Lodzi. 

6. 0 rozstrzygni~ciu co do oferty oraz 0 przyznanej kwocie dotacji oferent jest 
zawiadamiany r6wniez elektronicznie. 

7. Konkurs ofert zostaje uniewazniony jezeli: 
1) nie zlozono zadnej oferty; 
2) zadna ze zlozonych ofert nie spelniala wymog6w zawartych w ogloszeniu 0 konkursie. 

8. Zastrzega si~ mozliwose przesuni~cia terminu skladania ofert, nie p6zniej niz do dnia 
upIywu terminu skladania ofert lub do dnia poprzedzaj£tcego ten dzien. 

9. Zastrzega si~ mozliwose zmiany terminu zakonczenia post~powania konkursowego oraz 
zmiany wysokosci srodk6w w zadaniach konkursowych do dnia rozstrzygni~cia konkursu 

10. Zastrzega si~ mozliwose odwolania konkursu ofert, przed upIywem terminu skladania 
ofert w danym konkursie. 

IX. Wymagania szczeg610we dotycz~ce realizacji zadania 

1. Zadania zawarte w ofercie mog£t bye realizowane przy udziale partnera. W przypadku 
wskazania partnera niezb~dne jest dol£tczenie do oferty umowy partnerskiej, oswiadczenia 
partnera lub innego dokumentu poswiadczaj£tcego partnerstwo w realizacji zadania. 

2. Podmioty, kt6re nie maj£t mozliwosci samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 
ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialainosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie, powinny przedstawie w ofercie informacj~ na ten temat ze wskazaniem 
zakresu, w jakim zadanie b~dzie realizowane przez podwykonawc6w. 

3. Partner nie moze bye podwykonawc't, j ak r6wniez podwykonawca nie moze bye 
jednoczesnie partnerem. 

4. Dopuszcza si~ pobieranie oplat od adresat6w zadania pod warunkiem, ze podmiot 
realizuj'lcy zadanie publiczne prowadzi dzialainose odplatn'lpozytku publicznego. 

5. Podmiot, realizuj£tc zadanie, zobowi£tzany jest do stosowania przepis6w prawa, 
w szczeg61nosci: rozporz£tdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi£tzku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepIywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE [publikatory], ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych 
[publikatoryJ, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych [publikatory] 
oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych [publikatoryJ. 

6. Of ere nt, jego partnerzy oraz podwykonawcy, realizuj£tc zadanie nie mog£t dopuscie si~ 
dzialan nosz'lcych znamiona dyskryminacji posredniej lub bezposredniej ze wzgl~du na: wiek, 
pIee, ras~, pochodzenie etniczne, narodowose, religi~, wyznanie, swiatopogl'ld, 
niepelnosprawnose, orientacj~ seksualn'l. R6znicowanie ze wzgl~du na obiektywnie uzasadnione 
przyczyny (np. potrzeby lub sytuacj~ os6b doswiadczaj£tcych dyskryminacji) nie stanowi 
dyskryminacji. Oferowane zadania musz£t bye oparte 0 wsp6lczesn£t wiedz~ naukow£t i aktualny 
stan prawny oraz zapewniae neutralnose swiatopogl£tdow£t. W miar~ mozliwosci oferowane 
dzialania powinny bye dost~pne dla os6b nie posluguj£tcych si~ biegle j~zykiem polskim. 
Klauzula antydyskryminacyjna dotyczy realizowanych zadan, uslug i sprzedawanych towar6w. 

7. [inne, jeteli dotyczy]. 



UwagaJ 
Informacje 0 konkursie moi;na uzyskac bezposrednio w [nazwa i adres komorki organizacyjnej UrZfdu 
Miasta Lodzi, organizujqcej konkurs albo miejskiej jednostki organizacyjnejJ, w Biuletvnie In{ormacji 
Publicznej. pod adresem internetowvm fokreslenie sciei;ki dosteoul. na Portalu internetoWfm Urzedu Miasta 
Lodzi fadres internetowvl oraz pod nr tel. [numer telefonuJ. 



Zahtcznik N r 2 
do zarz'ldzenia Nr [oznaczenie zarz'ldzenia] 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia [miesi'lc rok] r. 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej 

§ 1. Ilekroc w niniejszym Regulaminie jest mowa 0: 

1) realizatorach konkurs6w ofert - nalezy przez to rozumiec kierownik6w kom6rek 
organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych, kt6rzy 
realizuj'l czynnoscl zwi'lzane z planowaniem, oglaszaniem, przeprowadzaniem, 
rozstrzyganiem konkurs6w ofert oraz kontrol'l realizowanych zadan i rozliczaniem 
przyznanych dotacji; 

2) organizacjach pozarz'ldowych - nalezy przez to rozumlec organizacje pozarz'ldowe 
oraz podmioty, 0 kt6rychmowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie; 

3) konkursie ofert - nalezy przez to rozumiec otwarty konkurs ofert na realizacj~ zadan 
publicznych dla organizacji pozarz'ldowych; 

4) Komisji Konkursowej - nalezy przez to rozumiec Komisj~ KonkursowCl, powolan'l przez 
Prezydenta Miasta Lodzi do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizacj~ 
zadan publicznych; 

5) Przewodnicz'lcym - nalezy przez to rozumiec Przewodnicz'lcego Komisji Konkursowej; 
6) ofercie - nalezy przez to rozumiec ofert~ zlozon'l do konkursu ofert przez organizacj~ 

pozarz'ldow'l na realizacj~ zadania publicznego; 
7) oferencie - nalezy przez to rozumiec organizacj~ pozarz'ldow'l skladaj'lc'l ofert~ 

w otwartym konkursie ofert na realizacj~ zadania publicznego; 
8) Trybie - nalezy przez to rozumiec Tryb planowania, oglaszania, przeprowadzania 

i rozstrzygania otwartych konkurs6w ofert na realizacj~ ze srodk6w budzetu miasta Lodzi 
zadan publicznych przez 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, oraz kontroli realizowanych zadan i rozliczania przyznanych dotacji, 
wprowadzony odr~bnym zarz'ldzeniem Prezydenta Miasta Lodzi; 

9) Portalu - nalezy przez to rozumiec stron~ intemetow'l Urz~du Miasta Lodzi pod adresem: 
http://uml.lodz.pl/ngo. 

§ 2. Po uplywie terminu skladania ofert, Przewodnicz'lcy, zwoluje .posiedzenia Komisji 
Konkursowej i zaprasza na posiedzenie osoby w liczbie okreslonej w niniej szym zarz'ldzeniu. 

§ 3. 1. Komisja Konkursowa obraduje bez udzialu oferent6w na posiedzeniach b'ldz 
dokonuje oceny za posrednictwem Generatora Wniosk6w. 

2. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodnicz'lcy, lub osoba wyznaczona przez 
Przewodnicz'lcego. 

3. Czlonkowie Komisji Konkursowej przed przystqpieniem do oceny skladaj'l 
oswiadczenie, kt6rego wz6r okresla za1'lcznik do niniej szego Regulaminu. 

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

5. Obslug~ organizacyjno-techniczn'l Komisji Konkursowej zapewnia realizator 
konkursu ofert. 



§ 4. 1. Komisja Konkursowa oplnluJe jedynie oferty ocenione pozytywnie pod 
wzgl~dem formalnym z uwzgl~dnieniem zasad okreslonych w rozdziale 6 Trybu. 

2. Po zakonczeniu opiniowania ofert Komisja Konkursowa na podstawie danych 
zawartych w Kartach oceny merytorycznej oferty tworzy list~ rankingow<t ofert 
i rekomenduje do dofinansowania o ferty , ktore uzyskaly najwi~ksz<t ilosc punktow. 
Rekomendacja zawiera propozycj~ kwoty dotacji. 

3. Nast~pnie Komisja Konkursowa sporz<tdza protokol koncowy zawieraj<tcy list~ 

rankingow<t oraz zestawienie zbiorcze obejmuj<tce wykaz oferentow, ktorych oferty zostaly 
zaopiniowane pozytywnie z uwzgl~dnieniem wysokosci proponowanej dotacji oraz wykaz 
oferentow, ktorych oferty zostaly zaopiniowane negatywnie, zgodnie z zal<tcznikiem Nr 7 do 
Trybu. 

4. Dokumenty, 0 ktorych mowa w ust. 3, przekazywane S<t przez Przewodnicz<tcego do 
rozstrzygni~cia [Prezydentowi Miasta Lodzi lub Wiceprezydentowi Miasta Lodzi]. 

§ 5. Po rozstrzygnl~clu konkursu ofert przez [Prezydenta Miasta Lodzi 
lub Wiceprezydenta Miasta Lodzi] , Przewodnicz<tcy bez zb~dnej zwloki zamieszcza wyniki 
konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej, na Portalu i na tablicach ogloszen Urz~du 
Miasta Lodzi. 



Dotyczy otwartego konkursu ofert ogloszonego na podstawie 
[Numer i data zarz~dzenia Prezydenta Miasta Lodzi] 

Zahtcznik 
do Regulaminu 

OSWIADCZENIE CZLONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

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

Zobowi'l.zuj~ si~ do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych przetwarzanych 
podczas prowadzonego post~powania konkursowego, a takze sposobu ich zabezpieczenia 
zarowno w trakcie, jaki i rowniez po zakonczeniu prac przez komisj~ konkursow'l.. 

L6di, dnia .................. . 
Czytelny podpis osoby skladajltcej oswiadczenie 

* wlasciwe podkreslic 



Nazwa oferenta 

Zal<icznik N r 2 
do zarz<idzenia Nr [oznaczenie zarz<idzenia] 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia [miesi<ic rok] 

OSWIADCZENIE OFERENTA· 

Oferent oswiadcza, ze na dzien zlozenia oferty: 

1) nie posiada/posiada* wymagalnego zadluzenia wobec Miasta Lodzi (Urz~du 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<idowe, administracyjne 
b<idz zaj~cia 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 
/ piecz<itki 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'lcych 
zawartosc oswiadczenia 



Zahtcznik Nr 3 
do Trybu 

Formularz zgloszenia osoby wskazanej przez organizacjf pozarz~dow~ lub podmiot, 
o ktorym mowa wart. 3. ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy 0 dzialalnosci pozytku 

publicznego i 0 wolontariacie *, kandydata na czlonka Komisji Konkursowych 

1. 

2. 

3. 

4. 

w otwartych konkursach ofert na realizacjf zadan Miasta Lodzi 

DANE DOTYCZL\CE KANDYDATA NA CZLONKA KOMISJI 
Imi~/a i nazwisko kandydata. 

Spos6b kontaktu z kandydatem (m 
telefonu, adres e-mail). 
Nazwa, acires, telefon 
i adres e-mail organizacji 
pozarzetdowej lub podmiotu, 
o kt6rym mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 

dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie, zglaszajetcego 

kandydata. 
Informacja 0 tym, czy kandydatjest 
czlonkiem organizacji pozarzetdowej 
(ych) lub podmiotu(6w) 
o kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pOZytku publicznego 
i 0 wolontariacie [jezeli tak, prosz~ 
podac jej/ich nazw~ oraz ew. pelnionet 
(e) funkcj~ (e)]. 
Uzasadnienie zgloszonej kandydatury 
wraz z opisem dzialalnosci 
zglaszanego kandydata ** [mozna 

5. doletczyc dodatkowe strony 
uzasadnienia oraz inne dokumenty 
potwierdzajetce dzialalnosc 
i osictgni~cia kandydata)]. 

* uprawnione do zglaszania kandydat6w Set organizacje pozarzetdowe lub podmioty, 0 kt6rych mowa 
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
(Oz. U. z 2020 r. poz. 1057), prowadzetce dzialalnosc na terenie Lodzi, 
** w uzasadnieniu nie podaje si~ informacji ujawniajetcych bezposrednio lub w kontekscie danych, 
o kt6rych mowa wart. 9 og61nego rozporzetdzenia 0 ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(rozporzetdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 20161679 w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwietzku 
z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Oz. Urz. UE L 119 z4.05.2016, str.l zp6in. zm.) 

----- -----------



DEKLARACJA WOLI UDZIALU W KOMISJACH KONKURSOWYCH 
W NASTF;PUJJ\CYCH SFERACH ZADAN PUBLICZNYCH 

zaznaczyc 
Lp. SFERA ZADAN PUBLICZNYCH zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy: w kratce 

znakiem X 

1. 
Pomoc spoleczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Zyciowej 
oraz wyrownywania szans tych rodzin. 

2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zast~pczej. 

3. 
Udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej oraz zwi~kszanie swiadomosci prawnej 
spoleczenstwa. 

4. 
Dzialalnosc na rzecz integracj i i reintegracji zawodowej i spolecznej osob zagrozonych 
wykluczeniem spolecznym. 

5. Dzialalnosc charytatywna. 

6. 
Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, piel~gnowanie polskosci 
oraz rozwoju swiadomosci narodowej , obywatelskiej i kulturowej. 

7. Dzialalnosc na rzecz mniejszosci narodowych i etnicznych oraz j~zyka regionalnego. 
8. Dzialalnosc na rzecz integracji cudzoziemcow 

9. 
Ochrona i promocja zdrowia, w tym dzialalnosc lecznicza w rozumieniu ustawy 0 

dzialalnosci leczniczej 
10. Dzialalnosc na rzecz osob niepelnosprawnych. 

II. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osob pozostaj<lcych bez pracy 
i zagrozonych zwolnieniem z pracy. 

12. Dzialalnosci na rzecz rownych praw kobiet i m~zczyzn. 
13. Dzialalnosc na rzecz osob w wieku emerytalnym. 
14. Dzialalnosc wspomagaj<lca rozwoj gospodarczy, w tym rozwoj przedsi~biorczosci. 

Dzialalnosc wspomagaj<lca rozwoj techniki, wynalazczosci i innowacyjnosci 
15. oraz rozpowszechnianie i wdrazanie nowych rozwi<lzail technicznych w praktyce 

gospodarczej. 
16. Dzialalnosc wspomagaj<lca rozwoj wspolnot i spolecznosci lokalnych. 
17. Nauka, szkolnictwo wyzsze, edukacja, oswiata j wychowanie. 
18. Dzialalnosc na rzecz dzieci i mlodziezy, w tym wypoczynek dzieci i mlodziezy. 
19. Kultura, sztuka, ochrona dobr kultury i dziedzictwa narodowego. 
20. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 
21. Ekologia i ochrona zwierz<lt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 
22. Turystyka i krajoznawstwo. 

23. Porz<ldek i bezpieczeilstwo publiczne. 
24. Obronnosci panstwa i dzialalnosci Sil Zbrojnych RP. 

25. 
Upowszechniane i ochrony wolnosci i praw czlowieka oraz swobod obywatelskich, 
a takze dzialail wspomagaj<lcych rozwoj demokracji. 

26. Udzielanie nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego. 
27. Ratownictwo i ochrona ludnosci. 

28. 
Pomoc ofiarom katastrof, kl~sk zywiolowych, konfliktow zbrojnych i wojen w kraju 
i za gran i C<l. 

29. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentow. 

30. 
Dzialalnosc na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktow i wspo1pracy 
mi~dzy spoleczenstwami. 

31. Promocja i organizacja wolontariatu. 
32. Pomocy Polonii i Polakom za granic<l. 
33. Dzialalnosc na rzecz kombatantow i osob represjonowanych. 

34. 
Dzialalnosc na rzecz weteranow i weteranow poszkodowanych w rozumieniu ustawy 0 

weteranach dzialail poza granicami pailstwa. 
35 . Promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granic<l. 

36. 
Dzialalnosc na rzecz rodziny, macierzyilstwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 
praw dziecka. 

37. Przeciwdzialanie uzaleznieniom i patologiom spolecznym. 
38. Rewitalizacja 



39. I 
Dziafalnosc na rzecz organizacj i pozarzlldowych oraz podmiotow wymienionych 
wart. 3 ust. 3 ustawy w zakresie okreslonym w kt 1-33. 

1--------'-

D 

D 

wyzej wymienione dane Sll. zgodne ze stanem prawnym i faktycznym 

jestem obywatelem RP i korzystam z peroi praw publicznych; 

D zapoznafem si~ z zasadami udziafu w pracach Komisji Konkursowych 

D wyrazam zgod~ na przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Lodzi , z siedzibll. w Lodzi, 
ul. Piotrkowska 104, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgloszeniowym wylll.cznie w celu 
nawill.zania ze mnll. kontaktu i udziafu w pracach Komisji Konkursowych. 

D wyrazam zgod~ na upublicznienie informacji zawartych w formularzu zgloszenia, poprzez ich 
zamieszczenie ich na stronie www.uml.lodz.pl w pemym zakresie 

Oswiadczam, iz wiem, ze podanie danych jest dobrowolne oraz ze rna prawo do : 
1) dost~pu do tresci swoich danych, na podstawie art. 15 ogolnego rozporzll.dzenia; 
2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogolnego rozporzll.dzenia; 
3) usuni~cia danych, na podstawie art. 17 ogolnego rozporzll.dzenia; 
4) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogolnego rozporzll.dzenia; 
5) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogolnego rozporzll.dzenia; 
6) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogolnego rozporzll.dzenia, a takze do cofni~cia zgody, 

w dowolnym momencie, w formie , w . akiej zostala ona w razona. 

(czytelny podpis kandydata) 

Piecz~c organizacji pozarz~dowej lub podmiotu, 0 ktorym mowa wart. 3 Ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie oraz czytelny podpis i funkcja 
osoby/osob upowaznionej/ upowaznionych do skladania oswiadczen woli w imieniu organizacji lub 
podmiotu. 



Zahtcznik N r 4 
do Trybu 

KRYTERIA ANALIZY FORMALNEJ OFERTY 

zlozonej do otwartego konkursu ofert, ogloszonego na podstawie 
[podstawa prawna] 

[nazwa zadania/dzialania] 

ID 

oferty: ...................... . 

Kryteria nie podlegajace uzupelnieniom formalnym: 

D oferta zlozona w terminie; 

D wypelnione wszystkie punkty formularza oferty*; 

D oferta zlozona zgodnie z ogloszeniem 0 konkursie; 

D oferta zlozona na wlasciwym formularzu *; 

D oferta zlozona przez podmiot uprawniony; 

D oferta zlozona przez oferenta, kt6ry prowadzi dzialalnosc statutowet w dziedzinie obj~tej konkursem; 

D oferent zamierza realizowac zadanie na rzecz Miasta Lodzi lub jego mieszkanc6w** ; 

D termin realizacji zadania wskazany w ofercie miesci si~ w przedziale czasowym wskazanym 
w ogloszeniu konkursowym; 

D wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania spelnia kryterium wskazane w ogloszeniu 
konkursowym *; 

D wysokosc wkladu wlasnego oferenta spemia kryterium okreslone w ogloszeniu konkursowym; 

D oferta zlozona w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w wraz z potwierdzeniem zlozenia oferty;*** 

D potwierdzenie zlozenia oferty jest podpisane przez osoby uprawnione. 

Kryteria podlegajace uzupelnieniom przez oferenta: 

D potwierdzenie zlozenia oferty podpisane jest przez wszystkie osoby upowaznione do skladania oswiadczefl woli w imieniu 
oferenta; 

D 
D 

zaletczone Set wszystkie wymagane zaletczniki podane w ogloszeniu i Set one kompletne; 

potwierdzenie zlozenia oferty posiada t~ samet sum~ kontrolnet 
w wersji elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w*** . 

co oferta 

* Kryterium weryfikowane automatycznie w przypadku konkursu oglaszanego z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w. 
** W przypadku zadan zleconych z zakresu administracji rzetdowej r6wniez na rzecz mieszkaflc6w innych gminJpowiat6w. 
*** Kryterium nie jest brane pod uwag~ gdy konkurs jest oglaszany z odst'lPieniem od procedury elektronicznej. 

zlozona 



D Oferent usunql wszystkie braki formalne w przewidzianym terminie i oferta moze bye oceniana merytorycznie. 

D Oferent nie usunql brak6w formalnych w przewidzianym terminie - oferta zostala odrzucona. 

[zaznaczyc wlasciwe sformulowanie znakiem X] 

Uwagi (w przypadku w'ttpliwosci co do spemiania poszczeg61nych wymog6w przez ofert~): 

L6dz, dnia .......................... . 

Czytelne podpisy os6b sprawdzaj(lcych ofert~ 



Zahtcznik N r 5 
do Trybu 

INFORMACJE ORAZ PYTANIA POMOCNICZE PRZY OCENIE OFERTY 

Lp. Kryteria merytoryczne 

1. Mozliwosc realizacji zadania publicznego przez oferenta 

\) Czy oferent posiada potencjal organizacyjny i zasoby niezb~dne do skutecznej realizacji zadania 
(np. doswiadczonet kadr~, baz~ lokalowet zgodnet z potrzebami projektu, betdi zaplecze zaplanowane 
w budzecie projektu)? - 2 pkt 

2) Czy oferent posiada doswiadczenie w zakresie realizacji zadaft 0 takim samym betdi 0 podobnym charakterze 
i skali (doswiadczenie nie dotyczy tylko wsp6lpracy z Urz~dem Miasta Lodzi ale calosci dotychczasowych 
dzialaft)? - 2 pkt 

3) Czy kondycja finansowa oferenta nie zagraza mozliwosci realizacji zadania? - 2 pkt 

Na podstawie: pkt. IV. J, 2 oferty oraz oswiadczenia oferenta 0 nieposiadaniu zobowiqzan. 

Przedstawiona kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego 
2. zakresu rzeczowego 

1) Czy budzet projektu jest czytelny, a zaplanowane srodki Set adekwatne do zaplanowanego zadania? - 1 pkt, 
2) Czy w budzecie wskazano jasno wysokose wkladu wlasnego? Czy jest on realny? - 2 pkt, 
3) Czy proponowane stawki Set zgodne z cenami rynkowymi? - 2 pkt, 
4) Czy poszczeg6lne pozycje budzetu Set sp6jne z opisanymi dzialaniarni i harmonograrnem ich realizacji? Czy 

budzet zawiera wszystkie niezb~dne pozycje do realizacj i zadania? - 3 pkt. 

Na podstawie: pkt. V oferty 

3. 
Proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob, przy udziale ktorych oferent b~dzie 
realizowat zadanie 

\) Czy potrzeby, na kt6re odpowiada projekt zostaly wlasciwie zdefmiowane (czy odnoszet si~ one do specyfiki 
Miasta Lodzi i tematyki ogloszenia konkursowego)? - Na podstawie pkt IlL3 oferty - 1 pkt, 

2) Czy dob6r adresat6w zadania jest wlasciwy z punktu widzenia celu wskazanego w ogloszeniu. Czy okreslono 
spos6b doboru odbiorc6w projektu? Na podstawie pkt III.3 oferty. - 1 pkt, 

3) Czy zadanie jest komplementarne z innyrni dzialaniami organizacji lub lokalnych instytucji - Na podstawie 
pkt 111.3 oferty. - 1 pkt 

4) Czy wskazano dzialania adekwatne do realizacji celu wskazanego w ogloszeniu? Czy podzial dzialan jest 
czytelny i sp6jny z kosztorysem oraz harmonogramem? Na podstawie: pkt III.4- 3 pkt, 

5) Czy harmonogram jest racjonalny i czytelny? Na podstawie: pkt IIl.4- 1 pkt, 
6) Czy zalozone rezultaty Set zgodne z celami zadania i ogloszeniem 0 konkursie. Czy wskazany zostal spos6b ich 

monitoringu Na podstawie: pkt I1L5 i 6 oferty - 1 pkt 
7) Czy opisane rezultaty zadania Set realne i mozliwe do osi<tgni~cia poprzez realizacj~ zaplanowanych dzialaft? 

Czy okreSlono wskainiki osi<tgni~cia rezultat6w? Na podstawie: I1L5 i 6 - 2 pkt, 
8) Czy uwzgl~dniono, w jakim stopniu po zakoftczeniu realizacji zadania, moze one bye kontynuowane i czy 

b~dzie mozna wykorzystae w jakis spos6b jego rezultaty? Na podstawie: 
pkt I11.5 i 6 -1 pkt, 

9) Czy kadra zaangazowana w realizacj~ projektu rna odpowiednie kwalifikacje umozliwiajetce realizacj~ 

zadania? Na podstawie: pkt IV. 2 oferty - 3 pkt. 

4. Wysokosc planowanego przez oferenta udziatu srodkow finansowych wtasnych lub srodkow 
pochodz~cych z innych zrodet na realizacj~ zadania * 

1) wklad wlasny na poziomie 0,00% - 2% - ° pkt, 
2) wklad wlasny od 2,01 % - 5 % - 1 pkt, 
3) wklad wlasny od 5,01 % - 10 % - 2 pkt, 
4) wklad wlasny od 10,01 % - 20 % - 3pkt, 
5) wklad wlasny od 20,01% - 30 %. - 4 pkt, 
6) wklad wlasny wyzszy niz 30,01 % - 5 pkt. 

Na podstawie: pkt. VB oferty (przedzial punktacji w tym kryterium nie majet zastosowania do konkursu na wklady 
wlasne) 



5. 

Na 
6. 

Na 
7. 

1 

2 

Planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy 
i raca s oleczna czlonkow· 

Jaki jest deklarowany udzial wkladu wlasnego osobowego (w tym praca spoleczna czIonk6w 
i wolontariat) dotowanego zaangazowany w realizacj~ zadania? 
a) wklad wlasny do 5 % - 1 pkt, 
b) wklad wIasny od 5,01% do 10 % - 2 pkt, 
c) wkIad wlasny od 10,01 % do 20% - 3 pkt, 
d) wklad wlasny wyzszy niz 20% - 4 pkt, 
Czy deklarowany jest wklad rzeczowy oferenta? - 1 pkt 

podstawie: pkt. V B oferty 

1 

2 

3 

Ocena realizacji zleconych zadan publicznych, w przypadku oferenta, ktory w latach poprzednich 
realizowal zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci oraz sposobu rozliczenia 
srodkow otrzymanych na realizacj~ zadan (Ocena dokonywana wspolnie przez calq komisjrj. 

) oferent dotychczas rozliczyl nieprawidlowo b'l.dz realizowal nierzetelnie zadanie publiczne zlecone przez 
Urz'l.d Miasta Lodzi lub inne jednostki administracji publicznej - -lpkt lub -2 pkt, 
oferent zrealizowal i rozliczal zadania publiczne z problemami, kt6re nie wplyn~ly najakosc realizacji zadania 
/oferent nie realizowal dotychczas zadan publicznych - ° pkt, 
oferent realizowal i rozliczal dotychczasowe zadania publiczne w spos6b prawidlowy - 1 pkt lub 2 pkt. 

podstawie: pkt. IV.]. oferty oraz informacji z wlasciwej kom6rki UML 
Kryterium dodatkowe mozliwe do zastosowania przez oglaszaj~c~ konkurs komork~ organizacyjn~ 

Przy kladowe kryteria dodatkowe: 
1 
2 

3 

*Kryteriu 

partnerstwo/wsp6lpraca z okreslonymi rodzajami instytucjilpodmiot6w w ramach projektu, 
innowacyjnosc projektu (nowatorskie podejscie do rozwi'l.zywanie problemu spolecznego, kt6re jest bardziej 
skuteczne, wydajne, a kt6rego rezultaty maj'l. znaczenie dla caIej spolecznosci, 
a nie dla konkretnych jednostek), 

) promocja projektu (czy b~dzie odpowiednia informacja i promocja projektu?). 

m nie jest brane pod uwag~ w przypadku zadaiJ. publicznych zlecanych w formie powierzenia gdzie oferent nie zaplanowal 
asnego. Liczba punkt6w w takim przypadku wynosi dla wszystkich oferent6w 0. wkIadu wI 



WZOR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY· 

l. Nazwa oferenta 

2. Nazwa zadania konkursowego 

3. Tytul projektu 

4. Numer ID oferty 

1 
Kryteria oceny merytorycznej oferty 

i 

Liczba punktow Liczba 
mozliwych do przyznanych 

I uzyskania punktow 

1 
! I. I Mozliwosc realizacji zadania publicznego przez oferenta. i 

od 0 do 6 

12. I Przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym I 

I w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego. 
I 

od 0 do 8 

1 3. I Proponowanajakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale 
odOdo14 

kt6rych oferent b~dzie realizowar zadanie publiczne. 

4. Wysokosc pJanowanego przez oferenta udzialu srodk6w finansowych wlasnych 
od 0 do 5 

lub srodk6w pochodz£lcych z innych ir6der na realizacj~ zadania. 

5. Planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia 
od 0 do 5 

wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w. 

6. Ocena realizacji zadan publicznych, w przypadku oferenta, kt6ry 
I w latach poprzednich realizowar zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci 

od -2 do 2 i terminowosci oraz sposobu rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacj~ 
I zadan. 

17. Kryteria dodatkowe wskazane przez kom6rk~ organ izacyj n£l oglaszaj£lca I 
konkurs. 

od 0 do 6 

i·.x>. ' '.'·r ...... 
",,; """'./,,@((/\<.. ..•...•.• "/ '. 

f ,.. 

.. ,:,§~,!!,~ 
.;;.. ... 

" # :;;,;iiil.IO :;j .~1 .F uwa~~: w.> ... C'. .: 1:' ' .. 
Data i podpis czlonka Komisji Konkursowej . 

Uwaga: 
Maksymalna liczba punkt6w do otrzymania (bez kryteri6w dodatkowych) wynosi 40 pkt. 55% punktacji uprawniajC:tcej do dofinansowania to 22 punkty. 

<+,I . 

Zal'tcznik N r 6 
do Trybu 

L6dz, dnia ........... . f. 

Uwagi 

;:. ..,.......jt;~;;! ... )i(.· •• ·· •• • ••. ·•·· ••• i·· ..• · ••. · •.• ·".·.· •. · .•.•• ·,.·· ..• ·.;;; ••..•. ;:·· .•• ·•··• •...•.••.. ····.I •••• ··.\'.· •. ·/·L· ....... ··· ...... · .•..... iH: ..•••• ··' •••• ··.t. 

W przypadku wykorzystania kryteri6w dodatkowych maksymalna liczba punkt6w do otrzymania wynosi 46 pkt. 55% punktacji uprawniajC:tcej do dofinansowania to 25 pkt. 

* Wzor rna charakter przykladowy. Istnieje motliwosc jego rnodyfikacji przy zachowaniu wszystkich jego elernentow. 

I 



(piecz<ttka realizatora konkursu ofert) 

I Nazwa konkursu/ogtoszony zarz~dzeniem nr: 

Nazwa zadania konkursowego: 

Realizator konkursu ofert: 

Wysokosc srodkow przeznaczonych/przyznanych na dotacje 
I w konkursie ofert: 

! Liczba ofert zlozonych w ramach konkursu ofert: 

o d ktorvch ofl k d 

Lp. 
NrID 

Nazwa organizacji pozarz~dowej 
oferty 

1. 

2. I 

ZEST A WIENIE ZBIORCZE 

do dofi ------- - . . ---- - ---

Tytul projektu srednia punkt6w 

Wysokosc 
wnioskowanejl 
proponowanej 

dotacji 

Zalqcznik Nr 7 
do Trybu 

L6dz, dnia ............ r. 

-

Uwagi 

~;.---N;O~;~y - --r ~~~~~-~~g;~-i;~~j-i-POz~~~~do:~------- i '-- - .. ----,-- ";;;ul-~~~j-;~--- -------~;~~~i~-~~-~~t~: - · ----- -- ------------ - -- Uwagi 

I 1. I 
I 

2 ! 

i
3 

4. 

----

I 



Q!:ganizacje pozarz<ldowe, ktorych oferty zostaly ocenio_ne negatywnie pod w~fdem merytorycznym: __ 

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarzltdowej Tytut projektu srednia punktow Uwagi 
- ----

I. 

2. 

3. 

Or 

Kryterium formalne, ktore nie zostalo spelnione 
---- ---- ~----------------------------------------~ 

' 1. 

2. I 

>. ; 
Podpisy czlonkow Komisji Konkursowej: 



Zalqcznik N f 8 
do Tfybu 

L6dz, dnia ............ f. 

WZOR SPRA WOZDANIA Z REALIZACJI OTW ARTYCH KONKURSOW OFERTt 

Sprawozdanie za okres od [data] , do [data] 

1. Liczba ogloszonych otwartych konkurs6w ofert ........ . 
2. Liczba ofert zlozonych w otwartych konkursach ofert .... . ... . 
3. Liczba um6w zawartych przez realizatora konkurs6w ofert z organizacjarni pozarz'ldowyrni w wyniku post~powail konkursowych ........ . 
4. Liczba organizacji pozarz'ldowych, realizuj'l.cych zadania publiczne w wyniku post~powail konkursowych ........ . 
5. Liczba urn6w wieloletnich zawartych przez realizatora konkursu ofert z organizacjarni pozarz'l.dowymi w wyniku post~powan konkursowych ........ . 
6. L'l.czna ilose organizacji pozarz'l.dowych realizuj'l.cych po raz pierwszy zadania publiczne we wsp6lpracy z Miastern L6di .... . ... . 
7. L'l.czna wysokose srodk6w fmansowych Miasta Lodzi, zaangazowanych w realizacj~ zadan publicznych w wyniku zawarcia stosownych urn6w z organizacjarni pozarz'l.dowymi 

8. L'l.czna wysokose srodk6w wlasnych organizacji pozarz'l.dowych, zaangazowanych w realizacj~ zadan publicznych w wyniku zawarcia stosownych urn6w z Miastern L6di 
9. Stopieil wykorzystania srodk6w w budzecie realizatora konkurs6w ofert. przeznaczonych na realizacj~ zadan publicznych ...... % 
10. L'l.czna liczba kontroli realizacji zadail publicznych, przeprowadzonych przez realizatora otwartych konkurs6w ofert ... . .... . 

Wysokose 
Zasi~g oddzialywania Organizacj a pozarz'l.dowa Nr zadania 

przyznanych Liczba 
zadania realizowala po raz Nazwa zadania (zgodnie z Prograrnu 

Perna nazwa oferenta srodk6w z beneficjent6w 
(lokalny/ pierwszy zadanie (postaw 

Lp. 
zumowv Wsp6lpracy 

budzetu Miasta zadania 
rniejski) znak "x") 

Lodzi 

l. 

2. 

SUMA 

tWz6r rna charakter przykladowy. Istnieje rnozliwose jego modyfikacji przy zachowaniu wszystkich jego element6w. 


