
ZARZi\DZENIE Nr62.2i1 NIII/21 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 42 stycznia 2021 r. 

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

realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fIZYcznej 
w zakresie wspierania szkolenia sportowego i organizacji zaj((c sportowych 

z udzialem os6b z niepelnosprawnosci~. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 
i art. 13 ust. 1-3 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((puj e: 

§ 1. 1. Oglaszam otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego 
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie: 
1) wspierania szkolenia sportowego; 
2) organizacji zajyc sportowych z udzialem os6b z niepelnosprawnosciq. 

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

3. Ogloszenie publikuje siy poprzez jego zamieszczenie: 
I) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.uml.lodz.pl/; 
2) na Portalu http://www.uml.lodz.pl/ngo; 
3) na tablicach ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 2. 1. W celu opiniowania ofert zgloszonych do konkursu ofert, 0 kt6rym mowa 
w § 1, powolujy Komisjy Konkursowq, zwanq dalej Komisjq, w skladzie: 

1) Przewodniczqcy 

2-8) Czlonkowie: 

- Marek Kondraciuk 
Dyrektor Wydzialu Sportu 
w Departamencie Rewitalizacji i Sportu 
Urzydu Miasta Lodzi; 

- Slawomir Granatowski 
p.o. Dyrektora 
Departamentu Rewitalizacji i Sportu 
Urzydu Miasta Lodzi; 

- Anna Swierkocka 
p.o. Zastypcy Dyrektora Wydzialu Sportu 
w Departamencie Rewitalizacji i Sportu 
Urzydu Miasta Lodzi; 

- Monika Stefaniak 
p.o. Kierownika Oddzialu Kultury Fizycznej 
w Wydziale Sportu w Departamencie Rewitalizacji 
i Sportu Urzydu Miasta Lodzi; 



- Anna Kowalska 
Glowny specjalista w Oddziale Kultury Fizycznej 
w Wydziale Sportu w Departamencie Rewitalizacji 
i Sportu Urzydu Miasta Lodzi; 

- Lukasz Jankowski 
Inspektor w Oddziale Kultury Fizycznej 
w Wydziale Sportu w Departamencie Rewitalizacji 
i Sportu Urzydu Miasta Lodzi; 

- dwie osoby wskazane przez organizacje pozarzq.dowe 
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, stanowiq.cego 
zalqcznik N r 2 do zarzqdzenia. 

§ 3. 1. Upowazniam czlonkow Komisji do przetwarzania danych osobowych w zwiqzku 
z pracami prowadzonymi przez Komisjy w zakresie wynikajq.cym z realizacji obowiq.zkow 
czlonka Komisji. 

2. Polecam czlonkom Komisji przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem praw 
osob, ktorych dane dotyczq, na podstawie przepisow prawa, z zachowaniem zasad: poufnosci, 
rzetelnosci, przejrzystosci, w minimalnym zakresie, niezbydnym do osiqgniycia celu 
przetwarzania i jedynie przez okres niezbydny do jego osiqgniycia, zabezpieczanie danych 
osobowych przed ich udostypnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osoby 
nieuprawnione, zmianq., utratq., uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Upowaznienia czlonkom Komisji udzielam na czas wykonywania przez nich 
obowiqzk6w podczas jej posiedzenia. 

4. Zobowiqzujy czlonkow Komisji do zachowania w tajemnicy informacji i danych 
osobowych, przetwarzanych podczas prowadzonego postypowania konkursowego, a takze 
sposobll ich zabezpieczenia zarowno w trakcie, jak i rowniez po zakonczeniu prac przez komisjy 
konkursowq. 

§ 4. Oferenci skladajq. oswiadczenie 0 nieposiadaniu zobowiq.zan, ktorego wzor stanowi 
zalqcznik Nr 3 do zarzq.dzenia. 

§ 5. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Sportu w Departamencie 
Rewitalizacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 6. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



OGLOSZENIE 

ZalC!cznik Nr 1 
do zarzC!dzenia Nr6:l21 /VIIII21 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia Al stycznia 2021 r. 

Prezydent Miasta Lodzi 

oglasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie 
i upowszechnianie kuItury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego 
i organizacji zaj~c sportowych z udzialem os6b z niepelnosprawnosci~. 

l. Rodzaj i cel zadania, wysokosc srodk6w publicznych, kt6re miasto L6di rna zamiar 
przeznaczyc na realizacj~ tego zadania, termin realizacji zadania oraz obligatoryjne 
rezuItaty zadania. 

1. "W spieranie szkolenia sportowego" 

Cel zadania to wsparcie prowadzonego w 16dzkich klubach sportowych szkolenia sportowego 
(wszystkie kategorie wiekowe wlC!cznie z seniorem), w dyscyplinach olimpijskich oraz objytych 
wsp61zawodnictwem prowadzonym przez Ministerstwo wlasciwe ds. sportu. 

Termin realizacji zadania: styczen - grudzien 2021 r. 

Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacjy zadania - do 4.400.000 zl 

Obligatoryjne rezultaty zadania to zorganizowanie co najmniej 130 trening6w zgodnie 
z wymaganiami szczeg610wymi realizacji zadania oraz udzial we wsp61zawodnictwie sportowym, 
organizowanym lub prowadzonym w okreslonej dyscyplinie sportu przez polski zwiC!zek 
sportowy lub podn1ioty dzialajC!ce z jego upowaznienia. 

Rekomendowany spos6b monitorowania rezuItat6w to listy przeprowadzonych trening6w 
oraz wszelkie zr6dla informacji potwierdzajC!ce uczestnictwo we wsp61zawodnictwie 
sportowynl. 

Zadanie uznaje si~ za zrealizowane jezeli oferent zrealizuje 900/0 zalozonych w ofercie 
rezultat6w. NieosiC!gniycie rezultat6w w ww. wymiarze, moze rodzic konsekwencjy 
proporcjonalnego zwrotu przyznanych srodk6w. 

2. "Organizacja zaj~c sportowych z udzialem os6b z niepelnosprawnosci~" 

Cel zadania to wsparcie prowadzonego w 16dzkich klubach sportowych szkolenia sportowego 
w dyscyplinach paraolimpijskich lub w dyscyplinach objytych wsp61zawodnictwem sportowym 
os6b niepelnosprawnych. 

Termin realizacji zadania: styczen - grudzien 2021 r. 

Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacjy zadania - do 120.000 zl 

Obligatoryjne rezultaty zadania to zorganizowanie co najmniej 85 trening6w zgodnie 
z wynlaganiami szczeg610wymi realizacji zadania oraz udzial we wsp61zawodnictwie sportowym 
os6b niepelnosprawnych prowadzonym przez krajowe organlzaCJe sportowe os6b 
n iepelnosprawnych. 



Rekomendowany sposob monitorowania rezultatow to listy przeprowadzonych trening6w 
oraz wszelkie zr6dla informacji potwierdzajqce uczestnictwo we wsp61zawodnictwie 
sportowym. 

Zadanie uznaje si«( za zrealizowane jezeli oferent zrealizuje 90% zalozonych w ofercie 
rezultat6w. Nieosiqgniycie rezultat6w w ww. wymiarze, moze rodzic konsekwencjy 
proporcjonalnego zwrotu przyznanych srodk6w. 

II. Informacja 0 zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie 
konkursowe i zwhlzanych 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 pOZytku puhlicznego i 0 wolontariacie. 

I) w roku poprzedzajqcym rok ogloszenia otwartego konkursu ofert: 
a) zadania Nr 1 - wyniosla 4.100.000 zl, 
b) zadania Nr 2 - wyniosla 90.000 zl, 

2) w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert: 
a) zadania N r 1 - nie byly realizowane, 
b) zadania N r 2 - nie byly realizowane. 

III. Warunki przyznawania dotacji. 

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

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

w aktualnyn1 rozporzqdzeniu Przewodniczqcego Komitetu do spraw Pozytku Publicznego 
w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w; 

4) prawidlowo oszacujq wklad wlasny i kwoty dofinansowania w ramach dotacji; 
5) zlozq oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w oraz dostarcz,}- potwierdzenie zlozenia 

oferty w wersj i papierowej podpisane przez wszystkie osoby upowaznione do skladania 
oswiadczeil woli w imieniu oferenta; 

6) zalqczq poprawnie wypelnione zalqczniki tj: 
a) oswiadczenie oferenta, stanowiqce zalqcznik Nr 3 do zarzqdzenia (wymagane tylko 

w przypadku, gdy wz6r oferty w ramach konkursu nie zawiera punkt6w stanowiqcych 
zawartosc oswiadczenia), 

b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sqdowego Gedynie w sytuacji gdy nie jest on 
dostypny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwosci), 

c) kopiy umowy lub statutu sp61ki - w przypadku gdy oferent jest sp61kq 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. 
2. Zalqczniki nalezy zlozyc w formie elektronicznej za posrednictwem Generatora 

Wniosk6w dodajqc je do skladanej oferty. Dopuszcza siy mozliwosc dostarczenia zal'}-cznik6w 
w fonnie papierowej , skladajqc je wraz z potwierdzeniem zlozenia oferty. 

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



4. Postypowanie konkursowe odbywae siy bydzie z uwzglydnieniem zasad okreslonych 
\\ L1 stawic z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

5. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie moze przekroczye 95% 
calkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udzial srodk6w wlasnych oferenta 
bqdz pozyskanych z innych zr6del nie moze bye mniejszy niz 5% calkowitego kosztu realizacji 
zadania ujytego w ofercie (nalezy wykazae co najmniej 5% finansowych srodk6w wlasnych bqdz 
pozyskanych z innych zr6del; nie dopuszcza siy zamiany wkladu finansowego na wklad 
osobowy, w tym wyceny pracy spolecznej czlonk6w; zadeklarowany wklad wlasny musi zostae 
wykorzystany w trakcie realizacji zadania). 

IV. Warunki realizacji zadania. 

1. Podmioty, kt6re otrzymajq dotacjy na realizacjy zadania Sq zobowiqzane zamieszczae 
w spos6b czytelny informacjy, iz realizowany projekt jest dofinansowany z budzetu miasta 
Lodzi. Informacja, wraz z logotypem miasta Lodzi, powinna bye zawarta w wydawanych 
w ramach zadania publikacjach, materialach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, 
w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak r6wniez stosownie do charakteru zadania, 
poprzez widocznq w miejscu jego realizacji tablicy lub przez ustnq informacjy kierowanq 
do odbiorcow w nastypujqcym brzmieniu: "Zadanie (nazwa zadania) zostaIo/jest 
I.rcalizowane/realizowane dziyki dofinansowaniu z budzetu miasta Lodzi". Logotyp 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 tern1inu 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 dzialanlharmonogramu 
po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagajq aneksu do umowy. 

3. Dopuszcza siy mozliwose dokonania przesuniye pomiydzy poszczeg6lnymi 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. 

4. Powyzsza zasada nie rna zastosowania w sytuacji, gdy dochodzi do zwiykszenia innych 
srodk6w finansowych przekazanych na realizacjy zadania publicznego w odniesieniu do kwoty 
deklarowanej w umowie. W takiej sytuacji dopuszczalny jest wzrost wartosci procentowej danej 
pozycji 0 wiycej niz 250/0, bez koniecznosci aneksowania umowy. W takim przypadku, 
zleceniobiorca, w sprawozdaniu z realizacji zadania zobowiqzany jest wyjasnie przyczyny 
powyzszego wzrostu w odniesieniu do danej pozycji w kosztorysie i wskazae zr6dlo 
pochodzenia innych srodk6w finansowych. 

5. Zadanie zawarte w ofercie moze bye realizowane przy udziale partnera. W przypadku 
\\ skazania partnera niezbydne jest dolqczenie do oferty umowy partnerskiej, oswiadczenia 
partnera lub innego dokumentu poswiadczajqcego partnerstwo w realizacji zadania. 

6. Podmioty, kt6re nie majq mozliwosci samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 
LI St. 4 L1stawy 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. 

7. Partner nie moze bye podwykonawcq, jak rowniez podwykonawca nie moze bye 
jednoczesnie partnerem. 

8. Dopuszcza siy pobieranie oplat od adresat6w zadania pod warunkiem, ze podmiot 
realizujqcy zadanie publiczne prowadzi dzialalnose odplatnq pozytku publicznego. 

9. Podmiot, realizujqc zadanie, zobowiqzany jest do stosowania przepis6w prawa, 
w szczeg61nosci: rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych 



osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/461\VE (og61ne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, 
/. poin. zm. 1

) , ustawy z dnia 10 maja 2018 r. oochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1781), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 20] 9 oraz z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275 i 2320) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 1'. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. 
poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320). 

10. Of ere nt, jego partnerzy oraz podwykonawcy, realizujqc zadanie nie mogq dopuscie siy 
dzialan noszqcych znamiona dyskryminacji posredniej lub bezposredniej ze wzglydu na: wiek, 
plee, rasy, pochodzenie etniczne, narodowose, religiy, wyznanie, swiatopoglqd, 
niepelnosprawnose, orientacjy seksualnq. R6znicowanie ze wzglydu na obiektywnie uzasadnione 
przyczyny (np. potrzeby lub sytuacjy os6b doswiadczajqcych dyskryminacji) nie stano wi 
dyskryminacji. Oferowane zadania mUSZq bye oparte 0 wsp61czesnq wiedzy naukowq i aktualny 
stan prawny oraz zapewniae neutralnose swiatopoglqdowq. W miary mozliwosci oferowane 
dzialania powinny bye dostypne dla os6b nie poslugujqcych siy biegle jyzykiem polskim. 
Klauzula antydyskryminacyjna dotyczy realizowanych zadan, uslug i sprzedawanych towar6w. 

V. Koszty kwalifikowane. 

Srodki z przyznanej dotacji mogq bye wydatkowane wylqcznie na pokrycie wydatk6w: 
1) niezbydnych do realizacji zadania; 
:2) przewidzianych w ofercie, uwzglydnionych w kosztorysie stanowiqcym zalqcznik do umowy 

zawartej pOlniydzy oferentem a miastem L6dz; 
3) spelniajqcych 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 p6zniej niz 14 dni 

po jego zakonczeniu, jednak w terminie nie p6zniejszym niz przed zakonczeniem roku 
budzetowego; 

5) n10z1iwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami ksiygowymi 
i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta; 

6) zwiqzanych z kosztami obslugi zadania, w tym kosztami administracyjnymi 
(m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadail administracyjno
nadzorczo-kontrolnych, obs\uga prawna i finansowa zadania); 

7) zwiqzanych z zakupem sr'odk6w trwalych, kt6rych jednostkowy koszt nie przekracza 
3.500,00 zl; 

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

VI. Koszty niekwalifikowane. 

Za koszty, kt6rych nie mozna sfinansowae z przyznaneJ dotacji uznaJe Sly 
\\ szczegolnosci: 
I) zobowiqzania powstale przed terminem rozpoczycia zadania; 
2) budowy, zakup budynk6w lub lokali, zakup gruntow; 
3) wydatki zwiqzane z dzialalnosciq gospodarczq; 
4) odsetki od zobowiqzaI1 uregulowanych po terminie platnosci; 
5) koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a takze koszty 

procesow sqdowych oraz koszty realizacj i ewentualnych postanowien; 

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



6) wydatki zwiqzane z umOWq leasingu, a w szczeg6lnosci: podatek, marla finansujqcego, 
odsetki od refinansowania koszt6w, koszty og6lne, oplaty ubezpieczeniowe; 

7) odliczony podatek VAT. 

VI I. Termin i warunki skladania ofert. 

1.0ferty w konkursach ofert sklada siy na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem 
okreslonyn1 w aktualnYlTI rozporzqdzeniu Przewodniczqcego Komitetu do spraw Pozytku 
Publicznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w. 

2. Potwierdzenie zlozenia oferty w Generatorze Wniosk6w powinno zostae wydrukowane, 
prawidlowo podpisane i zlozone w Wydziale Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu 
Urzydu Miasta Lodzi, przy uI. ks. Skorupki 21, 90-532 L6dz, w godzinach pracy Urzydu Miasta 
Lodzi w nieprzekraczalnym terminie do 22 dni od daty ukazania si~ ostatniego ogloszenia. 
W przypadku przeslania oferty drogq pocztOWq, 0 zachowaniu terminu decyduje data wplywu 
oferty do Urzydu Miasta Lodzi. Kazde potwierdzenie zlozenia oferty dotycz'!ce odrybnego 
zadanialdzialania winno bye zlozone oddzielnie. 

3. Za prawidlowe zostanq uznane podpisy z pieczqtkq imiennq, a w przypadku braku 
pieczqtki - z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, 
mTIozliwiajqcYlTI weryfikacjy os6b podpisuj,!cych potwierdzenie zlozenia oferty. 

4. Do konkursu ofert mog,! bye skladane oferty, w kt6rych termin realizacji zadania 
jest zgodny z terminem okreslony w czysci I ogloszenia 0 konkursie. 

5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu nastypujqcych brak6w 
fo rn1alnych: 
1 ) zlozenie po terminie; 
2) niewypelnienie wszystkich punkt6w formularza oferty; 
3) zlozenie w spos6b niezgodny z ogloszeniem 0 konkursie; 
4) zlozenie na niewlasciwym formularzu; 
5) zlozenie przez podmiot nieuprawniony; 
6) zlozenie przez oferenta, kt6ry nie prowadzi dzialalnosci statutowej w dziedzinie objytej 

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

mieszkanc6w; 
8) zlozenie oferty na zadanie, kt6rego termin realizacji nie miesci siy 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 konkursie; 
1 1) niezlozenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w wraz z potwierdzeniem zlozenia 

oferty w wersji papierowej; 
12) zlozenie potwierdzenia zlozenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione. 

6. Do ofert, kt6re podlegajq jednokrotnemu usuniyciu brak6w i nieprawidlowosci nalezq te, 
w kt6rych: 
I ) brak jest podpisu jednej z os6b uprawnionych na potwierdzeniu zlozenia oferty; 
:2) nie zalqczono wymaganych zalqcznik6w wskazanych w ogloszeniu 0 konkursie lub zlozono je 

niekon1pletne; 
3) potwierdzenie zlozenia oferty w postaci papierowej nie posiada tej samej sumy kontrolnej 

co wersja elektroniczna oferty. 
7. Braki formalne i nieprawidlowosci wskazane w ust. 6 mogq zostae usuniyte w terminie 

do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia 0 koniecznosci uzupelnienia oferty. 



PowiadOlnienie przekazane zostanie drog<l elektroniczn<l poprzez konto zalozone przez oferenta 
w Generatorze Wniosk6w. 

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<l sprawdzie oferty 
pod wzglyden1 formalnym i udzielie stosownych wyjasnien najp6zniej w terminie 
do 2 dni roboczych przed uplywem terminu skladania ofert. 

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

11 . Wobec oferenta nie mog<l bye prowadzone egzekucje s<ldowe, administracyjne b<ldz 
zajycia wierzytelnosci. 

12. Miasto L6dz zastrzega sobie prawo do odst<lpienia od zawarcia umowy 
lub natychmiastowego jej rozwi<lzania, jezeli po zakonczeniu procedury konkursowej do Urzydu 
Miasta Lodzi wplynie informacja 0 wymagalnosci zadluzenia oferenta wobec Urzydu Miasta 
Lodzi, Urzydu Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub zostanie wobec oferenta 
rozpoczyta egzekucja s<ldowa, administracyjna b<ldz zajycie wierzytelnosci. 

VIII. Kryteria i tryb wyboru ofert. 

1. Oferty byd<l opiniowane przez Komisjy Konkurs0 W<l w spos6b okreslony 
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej. 

2. Kryteria oceny zlozonych ofert i skale punktowe: 
1) n10zliwose realizacji zadania publicznego przez oferenta - [od 0 do 6] pkt; 
2) przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu 

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

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

pochodz<lcych z innych zr6del na realizacjy zadania publicznego - [od 0 do 5] pkt; 
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 realizacjy zadan - [od -2 do 2] pkt; 

7) ocena specyfiki dyscypliny lub przedsiywziycia, atrakcyjnose programu zawartego 
w ofercie i jego znaczenie dla 16dzkiego sportu - [od 0 do 6] pkt. 

3. Maksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania w konkursie wynosi 46 pkt. 
Dotacja moze bye przyznana tylko w przypadku uzyskania przez oferty nie mniej niz 55% 
punkt6w mozliwych do uzyskania w konkursie. Ze wzglydu na charakter zadania konkursowego 
mozliwe jest odst<lpienie od wykorzystania przy opiniowaniu ofert systemu punktowego. 
Odst<lpienie od systemu punktowego wymaga uzasadnienia i akceptacji czlonk6w Komisji 
Konkursowej. 

4. Kon1isja Konkursowa moze zmienie wysokose dotacji i zakres realizacji zadania 
w stosunku do zlozonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania 
kosztorysu i harmonogran1u realizacji zadania przez oferenta. 

5. Kon1isja Konkursowa opiniuje oferty w terminie do 30 dni od daty okreslaj<lcej 
kOI1cowy termin skladania ofert. Ogloszenie wynik6w konkursu ofert nast<lpi niezwlocznie po 
jcgo rozstrzygniyciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem intemetowym 
(http: //bip.uml.lodz.pl/), na Portalu (http://www.uml.lodz.pl/ngo) ina tablicach ogloszen Urzydu 
Miasta Lodzi. 



6. 0 rozstrzygniyciu 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 siy mozliwose przesuniycia terminu skladania ofert, nie p6zniej niz do dnia 
uptywu terminu skladania ofert lub do dnia poprzedzaj,!cego ten dzien. 

9. Zastrzega siy Inozliwose zlniany terminu zakonczenia postypowania konkursowego oraz 
/Ill iany wysokosci srodk6w w zadaniach konkursowych do dnia rozstrzygniycia konkursu. 

10. Zastrzega siy mozliwose odwolania konkursu ofert, przed uplywem terminu skladania 
ofert w danym konkursie. 

IX. Wymagania szczeg610we dotycz~ce realizacji zadan. 

Wymagania szczeg610we dotycz~ce realizacji zadania Nr 1 "wspieranie szkolenia 
sportowego", w terminie styczen - grudzien 2021 r. 

Planowana kwota na realizacj~ zadania - do 4.400.000 zl 

1. Charakterystyka zadania: 
1) eel zadania to wsparcie prowadzonego w 16dzkich klubach sportowych szkolenia 

sportow~go (wszystkie kategorie wiekowe wl,!cznie z seniorem), w dyscyplinach 
olimpijskich oraz objytych wsp61zawodnictwem prowadzonym przez Ministerstwo 
wlasciwe ds. sportu. 

2) Obligatoryjne rezultaty zadania to zorganizowanie co najmniej 130 trening6w zgodnie 
z wYl11aganiami szczeg610wymi realizacji zadania oraz udzial we wsp61zawodnictwie 
sportowyn1, organizowanym lub prowadzonym w okreslonej dyscyplinie sportu przez polski 
zwiqzek sportowy lub podmioty dzialajqce z jego upowaznienia. 

1) Rekomendowany spos6b monitorowania rezultat6w to listy przeprowadzonych 
trening6w oraz wszelkie zr6dla informacji potwierdzaj,!ce uczestnictwo 
we wsp61zawodnictwie sportowym. 

4) Zadanie uznaje si~ za zrealizowane jezeli oferent zrealizuje 90% zalozonych w ofercie 
rezultat6w. Nieosi,!gniycie rezultat6w w ww. wymiarze, moze rodzie konsekwencjy 
proporcjonalnego zwrotu przyznanych srodk6w. 

2. W realizacji zadania musz'! bye spelnione l,!cznie nastypuj,!ce warunki og6lne: 
1) do zlozenia ofert uprawnione S,! wyl,!cznie 16dzkie kluby sportowe, prowadz'!ce dzialalnose 

sportow,!, czyli systematyczne zajycia treningowe na terenie Miasta Lodzi (dopuszcza siy 
organizacjy zgrupowan, oboz6w sportowych i konsultacji szkoleniowych oraz udzial 
w zawodach poza terenem Miasta Lodzi) oraz prowadz'!ce udokumentowane szkolenie 
sportowe co najmniej rok, pocz'!wszy od 1 stycznia 2020 roku; 

2) uczestnik szkolenia musi posiadae status czlonka 16dzkiego klubu sportowego, aktualne 
badania lekarskie oraz musi bye ubezpieczony przez klub (NW, ~C), 

peln,! odpowiedzialnose za bezpieczenstwo uczestnik6w szkolenia ponosi klub; 
3) oferent n1usi posiadae bazy sportow,!, przystosowan,! do prowadzenia szkolenia sportowego 

- wlasn,!, wynajyt,!, dzierzawion,! lub korzystae bezumownie z nieruchomosci Miasta Lodzi, 
za kt6r'! uiszcza oplaty; 

-+) oferent nie moze posiadae wymagalnego zadluzenia wobec Urzydu Miasta Lodzi, Urzydu 
Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych; 

.-) wobec oferenta nie mog,! bye prowadzone egzekucje s'!dowe, administracyjne b,!dz zajycia 
wierzytelnosci; 



6) Miasto L6dz zastrzega sobie prawo do odst<!pienia od zawarcia umowy 
lub natychmiastowego jej rozwi<!zania, jezeli po zakonczeniu procedury konkursowej 
do Urzydu Miasta Lodzi wp1ynie informacja 0 wymagalnosci zad1uzenia oferenta wobec 
Urzydu Miasta Lodzi, Urzydu Skarbowego oraz Zak1adu Ubezpieczen Spo1ecznych 
lub zostanie wobec oferenta rozpoczyta egzekucja s<!dowa, administracyjna b<!dz zajycie 
wierzytelnosci ; 

7) oferent nie moze ubiegae siy 0 srodki finansowe na realizacjy zadania konkursowego b<!dz 
jego czysci z innych kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi i miejskich jednostek 
orgar!izacyjnych, ponadto prowadzone szkolenie nie moze pokrywae siy 
i bye wsp61finansowane w ramach program6w nauczania realizowanych przez Wydzia1 
Edllkacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzydu Miasta Lodzi; 

R) w ran1ach wnioskowanej dotacji mog<! zostae rozliczone koszty obs1ugi ksiygowej 
w kwocie nie wyzszej niz 250 zl brutto miesiycznie; 

9) w ran1ach dotacji nie dopuszcza siy wnioskowania 0 zakup srodk6w trwa1ych -
w wysokosci powyzej 3.500 zl; 

10) zajycia mog<! prowadzie wy1<!cznie trenerzy i instruktorzy w rozumieniu przepis6w ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133); 

11) szkoleniowiec uczestnicz<!cy w zadaniu realizowanym ze srodk6w miejskich moze 
otrzymywae wsparcie p1ac z jednego klubu sportowego; 

12) zajycia musz<! bye udokumentowane za pomoc<! listy przeprowadzonych trening6w, kt6r<! 
nalezy zlozye w momencie sk1adania sprawozdania koncowego z realizacji zadania wraz 
z dokumentami potwierdzaj<!cymi uczestnictwo we wsp61zawodnictwie sportowym; 

13) w przypadku otrzymania dotacji w kwocie nizszej niz wnioskowana, oferent zobowi<!zany 
bydzie do zaktualizowania: opisu poszczeg61nych dzia1an, harmonogramu realizacji zadania 
i kalkulacji przewidywanych koszt6w. 

Wymagania szczegolowe do konkretnych dzialan: 

Dzialan ie I 

~zkolen ie sportowe w klubach sportowych 

- planowana kwota do 4.250.000 zl 

1. Dotacja przeznaczona na realizacjy zadania zawartego w ofercie nie moze przekroczye 
95% koszt6w calkowitych (nalezy wykazae co najmniej 5% finansowych srodk6w w1asnych 
b<!dz pozyskanych z innych zr6del; nie dopuszcza siy zamiany wk1adu finansowego na wk1ad 
osobowy, w tym wyceny pracy spo1ecznej cz1onk6w; zadeklarowany wk1ad w1asny musi zostae 
wykorzystany w trakcie realizacji zadania). 

2. Do zlozenia oferty uprawnione s<! wy1<!cznie: 
1) 16dzkie kluby sportowe, kt6re we wsp61zawodnictwie sportowym dzieci i m1odziezy, 

prowadzonym przez Ministerstwo w1asciwe ds. sportu, w klasyfikacji koncowej 2020 r. 
uzyska1y co najmniej 16 punkt6w Iub 

2) 16dzkie kluby sportowe, kt6re organizuj<! szkolenie w dyscyplinach objytych 
wsp61zawodnictwem sportowym dzieci i m1odziezy, prowadzonym przez Ministerstwo 
w1asciwe ds. sportu, bior<! udzia1 we wsp61zawodnictwie, organizowanym 
lub prowadzonym przez polski zwi<!zek sportowy lub podmiot dzia1aj<!cy z jego 
upowaznienia oraz wykaz<! co najmniej 100 uczestnik6w szkolenia prowadzonego 
na llzytkowanych samodzielnie obiektach sportowych Miasta Lodzi (nie dotyczy wynajm6w) 
lub 

.3 ) 16dzkie kluby sportowe, kt6re organizuj<! szkolenie w olimpijskich grach zespo1owych oraz 
posiadaj <! kOlnpletn<! piramidy szkolenia sportowego zakonczon<! zespo1em ligowym 
(wszystkie kategorie wiekowe wl<!cznie z seniorem), gdzie w kazdej kategorii wiekowej 



trenujqce druzyny biorq udzia1 we wsp61zawodnictwie, organizowanym lub prowadzonym 
przez polski zwiqzek sportowy lub podmiot dzia1ajqcy z jego upowaznienia. 

3. Zajycia w kazdej zgloszonej grupie szkoleniowej mUSZq bye prowadzone w spos6b 
ciqg1y od 1 stycznia do 15 grudnia 2021 r. (jeden miesiqc okresu wakacyjnego moze bye 
okresem roztrenowania) w wymiarze minimum 3 razy w tygodniu, przez 90 minut, zgodnie 
z obowiqzujqcym rezimem sanitarnym i winny uwzglydniae udzia1 we wsp61zawodnictwie 
sportowym, organizowanym lub prowadzonym w okreslonej dyscyplinie sportu przez polski 
zwiqzek sportowy lub podmioty dzia1ajqce z jego upowaznienia. 

4. W ran1ach wnioskowanej dotacji mogq bye finansowane: 
1) koszty utrzymania obiekt6w niezbydnych do prowadzenia szkolenia: koszty ogrzewania, 

energii elektrycznej , wody, odprowadzania sciek6w i wywozu smieci, koszty dzierzawy oraz 
koszty wynajycia bazy sportowej niezbydnej do prowadzenia szkolenia; 

.2) bezposrednie koszty szkolenia sportowego, w szczeg6lnosci: udzia1 w zawodach 
(w tym przede wszystkim zawody rangi Mistrzostw Polski), zakup sprzytu, organizacja 
zgrupowan, zakup odzywek i niezbydnych medykament6w, koszty op1acenia ubezpieczenia 
NW i OC, koszty badan lekarskich i opieki medycznej (w tym zajycia z psychologiem), 
dofinansowanie p1ac szkoleniowc6w. 

5. Kosztorys dotyczqcy bezposrednich koszt6w szkolenia winien bye sporzqdzany, 
w g16wnej mierze w oparciu 0 przemnozenie liczby zdobytych punkt6w we wsp61zawodnictwie 
sportowym dzieci i m10dziezy w 2020 r. przez 500 zl. 

6. Klub moze ubiegae siy 0 dofinansowanie szkolenia sportowego prowadzonego 
w dyscyplinach, kt6re w 2020 r. punktowa1y dla danego klubu we wsp61zawodnictwie 
sportowym dzieci i m1odziezy, natomiast sekcje niepunktujqce mogq otrzymae maksymalnie 
do 500 zl miesiycznie. 

7. Podstawowym kryterium podzia1u dotacji bydzie analiza uzyskanych przez dany klub 
punkt6w we wsp61zawodnictwie sportowym dzieci i m10dziezy w 2020 r., w por6wnaniu 
do 2019 r. i 2018 f. , (analizowany bydzie postyp lub regres w stosunku do lat poprzednich). 

8. W przypadku klub6w uzytkujqcych samodzielnie obiekty sportowe Miasta Lodzi 
(n ie dotyczy wynajm6w) mogq zostae doliczone dodatkowe srodki, kt6re w czysci bydq 
rckompensowae realne, podstawowe koszty utrzymania obiektu (koszty ogrzewania, energii 
clcktrycznej , wody, odprowadzania sciek6w i wywozu smieci oraz koszty dzierzawy). 

9. W przypadku klub6w prowadzqcych szkolenie w dyscyplinach wymagajqcych 
specjalistycznej , kosztownej bazy sportowej mogq zostae doliczone dodatkowe srodki, 
przeznaczone na pokrycie czysci koszt6w wynajmu ww. obiekt6w. 

10. W przypadku klub6w prowadzqcych szkolenie w olimpijskich grach zespo1owych lub 
olilllpijskich sportach ligowych mogq zostae doliczone dodatkowe srodki, kt6re 
w czysci bydq rekompensowae realne, podstawowe koszty utrzymania seniorskich druzyn 
uczestniczqcych w rozgrywkach co najmniej I Ligi. 

11. W przypadku klub6w, kt6re spe1niajq 1qcznie nastypujqcy warunek: prowadzq 
szkolenie w grach zespo1owych oraz posiadajq co najmniej 3 druzyny uczestniczqce 
we wsp61zawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym przez polski zwiqzek 
sportowy lub podmioty dzia1ajqce z jego upowaznienia, mogq zostae doliczone dodatkowe 
srodki przeznaczone na pokrycie czysci koszt6w zwi,!zanych z wynagrodzeniem szkoleniowc6w 
ww. druzyn. 

12. Poza wypadkami losowymi nie dopuszcza siy zmian w sk1adzie kadry szkoleniowej 
realizujqcej zadanie. 

13. Jednq grupy szkoleniowq moze prowadzie wy1qcznie jeden szkoleniowiec. 
14. W ramach wnioskowanej dotacj i nie mozna przedstawiae koszt6w zakupu nagr6d, 

kosztovv sydziowskich (nie dotyczy seniorskich druzyn ligowych) oraz innych koszt6w 
Lwi'!zanych z organizacjq w1asnych zawod6w i imprez sportowych. 



Dzialanie II 

Szkolenie dzieci i mlodzieiy w ramach kadry wojewodzkiej mlodzika, dla wszystkich 
dyscyplin I~cznie oraz szkolenie dzieci i mlodziezy poprzez organizacj~ udzialu 
zawodnikow lodzkich klubow sportowych w finalach Mistrzostw Polski, dla wszystkich 
dyscyplin sportowych I~cznie, z wyl~czeniem kategorii seniora 

- planowana kwota do 50.000 zl 

1. Dotacja przeznaczona na realizacjy zadania zawartego w ofercie nie moze przekroczye 
95% koszt6w ca1kowitych (nalezy wykazae co najmniej 5% finansowych srodk6w w1asnych 
bqdz pozyskanych z innych zr6del; nie dopuszcza siy zamiany wkladu finansowego na wk1ad 
osobowy, w tym wyceny pracy spo1ecznej cz1onk6w; zadeklarowany wk1ad w1asny musi zostae 
V\ ykorzystany w trakcie realizacji zadania). 

'1 Szkolenie dzieci i m10dziezy w ramach kadry wojew6dzkiej m1odzika, 
dla wszystkich dyscyplin 1C}.cznie: 
I) szkolenie dotyczy wy1C}.cznie dyscyplin objytych systemem wsp61zawodnictwa sportowego 

dzieci i n11odziezy, w kt6rych moze bye powo1ana kadra m1odzika; 
2) oferta musi dotyczye organizacji i koordynacji szkolenia kadry dla wszystkich 

zakwalifikowanych, 16dzkich dyscyplin 1C}.cznie; 
3) szkolenie obejmuje dzieci i m10dziez w wieku 6-16 lat, uzdolnionC}. sportowo, spelniajC}.cC}. 

wymagania selekcyjne, ustalone dla danej dyscypliny sportu; 
4) uczestnik szkolenia musi posiadae status cz10nka 16dzkiego klubu sportowego, aktualne 

badania lekarskie i bye ubezpieczony (NW,OC); 
5) szkolenie moze siy odbywae wy1C}.cznie w formie zgrupowan i konsultacji; 
6) koszt uczestnictwa zawodnika w szkoleniu nie moze przekroczye kwoty 10 zl 

za osobodzien; 
7) szkoleniowcy koordynujC}.cy realizacjy zadania w danej dyscyplinie muszC}. posiadae 

kwalifikacje zawodowe w sporcie, zgodne z obowiC}.zujC}.cymi przepisami prawa; 
8) szkolenie musi bye udokumentowane zgodnie z przepisami. 

3. Szkolenie dzieci i m10dziezy poprzez organizacjy udzia1u zawodnik6w 16dzkich 
klub6w sportowych w fina1ach Mistrzostw Polski, dla wszystkich dyscyplin sportowych 1C}.cznie, 
z wy1qczeniem kategorii seniora: 
I) udzial dotyczy wy1C}.cznie fina16w Mistrzostw Polski, organizowanych w dyscyplinach 

objytych systelnem wsp61zawodnictwa sportowego dzieci i m1odziezy; 
2) refundacja przewidziana jest dla klub6w, kt6rych zawodniczki, zawodnicy, 

bC}.dz zespo1y zajmC}. w zawodach rangi Mistrzostw Polski miejsca 1-6, przy czym 
pierwszenstwo majC}. dyscypliny olimpijskie; 

3) oferta musi dotyczye organizacji udzia1u, koordynacji i podsumowania zadania 
dla wszystkich dyscyplin 1C}.cznie; 

4) uczestnik zadania musi posiadae statut cz10nka 16dzkiego klubu sportowego, 
aktualne badania lekarskie i bye ubezpieczony (NW,OC) przez klub; 

5) szkoleniowcy zatrudnieni w klubie do prowadzenia zadania muszC}. posiadae kwalifikacje 
zawodowe w sporcie, zgodne z obowiC}.zujC}.cymi przepisami prawa; 

6) koszt udzia1u zawodnika w imprezie nie moze przekraczae 60 zl za osobodzien i moze 
dotyczye zakwaterowania, wyzywienia, op1aty startowej i transportu (wg. stawek PKP - II 
klasa pociC}.g pospieszny). 

Dzialanie III 

Wsparcit przygotowan zawodnikow lodzkich klubow sportowych do udzialu w Igrzyskach 
Olimpijskich i Paraolimpijskich Tokio 2020 (zaplanowanych na 2021) 



- planowana kwota do 100.000 zl 

1. Dotacja przeznaczona na realizacjy zadania zawartego w ofercie nie moze przekroczye 
95% koszt6w calkowitych (nalezy wykazae co najmniej 5% finansowych srodk6w wlasnych 
bqdz pozyskanych z innych zr6del; nie dopuszcza siy zamiany wkladu finansowego na wklad 
osobowy, w tym wyceny pracy spolecznej czlonk6w; zadek1arowany wklad wlasny musi zostae 
wykorzystany w trakcie realizacji zadania). 

2. Oferentami mogq bye 16dzkie kluby sportowe, kt6re prowadzq szkolenie sportowe 
w dyscyp1inach 0lin1pijskich i paraolimpijskich. 

3. Oferent zobowiqzany bydzie przedstawie w ofercie imienny wykaz zawodnik6w 
planowanych do udzialu w realizacji zadania oraz wyniki sportowe osiqgane przez dane go 
;:L1wodnika w sezonie 2019 i 2020. 

4. Oferent zobowiazany bedzie za1'l-czye do oferty opinie polskiego zwi'l-zku sportowego 
lub krajowe j organizacji sportowej os6b niepelnosprawnych potwierdzaj'l-c'l- mozliwose udzialu 
danego zawodnika w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich 2020 Cbrak opinii 
potwierdzaj'l-cej mozliwose udzialu ww. imprezach wyklucza zawodnika z dofinansowania). 

5. Kwalifikacja zawodnika do realizacji zadania nastqpi na podstawie oceny opinii 
polskiego zwiqzku sportowego lub krajowej organizacji sportowej os6b niepelnosprawnych oraz 
na podstawie osiqgniytych wynik6w sportowych. 

6. Wnioskowana dotacja moze bye przeznaczona wylqcznie na poprawy warunk6w 
szkolenia sportowego zawodnik6w przygotowujqcych siy do udzialu w Igrzyskach Olimpijskich 
i Paraolimpijskich 2020, w szczeg6lnosci na: zakupy specjalistycznego sprzytu sportowego, 
zakup odzywek i medykament6w, oplacenie koszt6w odnowy biologicznej i specjalistycznych 
badan medycznych oraz udzial w zawodach i specjalistycznych zgrupowaniach. 

Wymagania szczegolowe dotycz~ce realizacji zadania Nr 2 "organizacja zaj~c sportowych 
z udzialem osob z niepelnosprawnosci~" w terminie styczen - grudzien 2021 r. 

Planowana kwota na realizacj~ zadania - do 120.000 zl 

1. Charakterystyka zadania: 
I) eel zadania to wsparcie prowadzonego w 16dzkich klubach sportowych szkolenia 

sportowego w dyscyplinach paraolimpijskich lub w dyscyplinach objytych 
wsp61zawodnictwem sportowym os6b niepelnosprawnych. 

2) Obligatoryjne rezultaty zadania to zorganizowanie co najmniej 85 trening6w zgodnie 
z wymaganiami szczeg610wymi realizacji zadania oraz udzial we wsp61zawodnictwie 
sportowym os6b niepelnosprawnych prowadzonym przez krajowe organizacje sportowe 
os6b niepelnosprawnych. 

3) Rekomendowany sposob monitorowania rezuItatow to listy przeprowadzonych 
trening6w oraz wszelkie zr6dla informacji potwierdzajqce uczestnictwo 
we wsp61zawodnictwie sportowym. 

4) Zadanie uznaje si~ za zrealizowane jezeli oferent zrealizuje 90% zalozonych w ofercie 
rezultat6w. Nieosiqgniycie rezultat6w w ww. wymiarze, moze rodzie konsekwencjy 
proporcjonalnego zwrotu przyznanych srodk6w. 

2. Do zlozenia oferty uprawnione Sq podmioty wymienione wart. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, kt6re spelniajq lqcznie 
nastypujqce warunki: 
1) podst?,wowym celem statutowym jest dzialalnose w sferze wspierania i upowszechniania 

kultury fi zycznej wsr6d os6b z niepelnosprawnosciq; 



2) prowadzq udokumentowane szkolenie sportowe w dyscyplinach paraolimpijskich 
lub w dyscyplinach obj<ttych wsp61zawodnictwem sportowym os6b niepelnosprawnych 
co najmniej rok, pOCZqwszy od 1 stycznia 2020 r.; 

3) uczestniczq w zorganizowanym wsp61zawodnictwie sportowym prowadzonym przez 
krajowe organizacje sportowe os6b niepelnosprawnych. 

3. Zlecanie zadania publicznego odb<tdzie si<t w formie wsparcia jego realizacji, 
a dotacja przeznaczona na ten cel nie moze przekroczye 95% koszt6w calkowitych (nalezy 
wykazae co najmniej 50/0 finansowych srodk6w wlasnych bqdz pozyskanych z innych zr6del; 
nie dopuszcza si<t zamiany wkladu finansowego na wklad osobowy, w tym wycen<t pracy 
spolecznej czlonk6w; zadeklarowany wklad wlasny musi zostae wykorzystany w trakcie 
realizacj i zadania). 

4. Oferent nie moze posiadae wymagalnego zadluzenia wobec Urz<tdu Miasta Lodzi, 
LJ rz~du Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych. 

5. Wobec oferenta nie mogq bye prowadzone egzekucje sqdowe, administracyjne bqdz 
zl1j~cia wierzytelnosci. 

6. Miasto L6dz zastrzega sobie prawo do odstqpienia od zawarcia umowy 
lub natychn1iastowego jej rozwiqzania, jezeli po zakonczeniu procedury konkursowej do Urz<tdu 
Miasta Lodzi wplynie informacja 0 wymagalnosci zadluzenia oferenta wobec Urz<tdu Miasta 
Lodzi, Urz<tdu Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub zostanie wobec oferenta 
rozpocz<tta egzekucja sqdowa, administracyjna bqdz zaj<tcie wierzytelnosci. 

7. Dzialania zwiqzane z organizacjq zaj<te sportowych z udzialem os6b 
niepelnosprawnych lTIUSZq spelniae nast<tpujqce wymogi: 
1) oferent musi prowadzie dzialalnose sportOWq dla os6b z niepelnosprawnosciq, czyli 

systematyczne zaj<tcia treningowe, na terenie Miasta Lodzi (dopuszcza si<t organizacj<t 
zgrupowan, oboz6w sportowych i konsultacji szkoleniowych oraz udzial w zawodach poza 
terenem Miasta Lodzi); 

2) oferent musi posiadae baz<t sportowq, przystosowanq do prowadzenia zaj<te sportowych 
z udzialem os6b niepelnosprawnych - wlasnq, wynaj<ttq" dzierzawionq lub korzystae 
bezun10wnie z nieruchomosci Miasta Lodzi, za kt6rq uiszcza oplaty; 

3) uczestnik zaj<te musi posiadae status czlonka 16dzkiego klubu sportowego, aktualne badania 
lekarskie oraz musi bye ubezpieczony przez klub (NW, OC), pelnq, odpowiedzialnose 
za bezpieczel1stwo uczestnik6w zaj<te ponosi klub; 

-f) zaj~c i a w kazdej zgloszonej grupie szkoleniowej mUSZq bye prowadzone w spos6b ciqgly 
od 1 stycznia do 15 grudnia 2021 r. Geden miesiqc okresu wakacyjnego moze bye okresem 
roztrenowania), w wymiarze minimum 2 razy w tygodniu, przez 90 minut, zgodnie 
z obowiqzujqcym rezimem sanitarnym i winny uwzgl<tdniae udzial w zorganizowanyn1 
wsp61zawodnictwie sportowym os6b niepe1nosprawnych prowadzonym przez krajowe 
organizacje sportowe os6b i1iepe1nosprawnych; 

5) w ramach wnioskowanej dotacji mogq bye finansowane koszty utrzymania lub wynajmu 
obiekt6w niezb<tdnych do prowadzenia zaj<te, koszty zakupu sprz<ttu, koszty udzia1u 
w zawodach, koszty organizacj i zgrupowan, koszty zakupu odzywek i niezb<tdnych 
medykament6w, koszty ubezpieczenia NW i OC, koszty badan lekarskich i opieki 
medycznej oraz koszty p1ac szkoleniowc6w; 

6) w ramach dotacji nie dopuszcza si<t wnioskowania 0 zakup srodk6w trwalych -
w wysokosci powyzej 3.500 zl; 

7) zaj<tcia mogq prowadzie wylqcznie trenerzy i instruktorzy w rozumieniu przepis6w ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie; 

8) szkoleniowiec uczestniczqcy w zadaniu realizowanym ze srodk6w budzetu Miasta Lodzi 
moze otrzymywae wsparcie p1ac z jednego klubu sportowego; 

9) poza wypadkami losowymi nie dopuszcza si<t zmian w sk1adzie kadry szkoleniowej 
realizujqcej zadanie; 



10) jednq grupy szkoleniowq moze prowadzie wylqcznie jeden szkoleniowiec; 
11) zajycia mUSZq bye udokumentowane za pomOCq listy przeprowadzonych trening6w, kt6rq 

nalezy zlozye w momencie skladania sprawozdania koilcowego z realizacji zadania wraz 
z dokumentami potwierdzaj qcymi uczestnictwo we wsp61zawodnictwie sportowym. 

UwagaJ 
lnformacje 0 konkursie mozna uzyskac bezposrednio w Wydziale Sportu w Departamencie 
Rewitalizacji i Sportu Urzrdu Miasta Lodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piftro, pokoj nr 3, 
w Biuletyilie Informacji Publicznej, pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu 
(h ttp://www.uml.lodz.pllngo) orazpod nr tel. 638-48-36. 



Zal,!cznik N r 2 
do zarz,!dzenia N r67. 21 IVIII/21 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia At stycznia 2021 r. 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej 

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

organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, 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 POdll1ioty, 0 kt6rych mowa 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 wsparcie realizacji 
zadania publicznego; 

4) KOll1isji Konkursowej - nalezy przez to rozumiec Komisjy Konkursow,!, powolan,! przez 
Prezydenta Miasta Lodzi do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizacjy 
zadan publicznych; 

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

pozarzqdowq na realizacjy zadania publicznego; 
7) oferencie - nalezy przez to rozumiec organizacjy pozarz'!dow'! skladajqcq oferty 

w 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 
zadaii publicznych przez organizacje pozarzqdowe oraz podmioty, 0 kt6rych mowa 
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wo lontariacie, oraz kontroli realizowanych zadan i rozliczania przyznanych dotacji, 
wprowadzony odrybnym zarzqdzeniem Prezydenta Miasta Lodzi; 

9) Portal u - nalezy przez to rozumiec strony internetow,! Urzydu Miasta Lodzi pod adresem: 
http://www.uml.lodz.pl/ngo. 

§ 2. Po uplywie tenninu 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,!di 
dokonuje oceny za posrednictwem Generatora Wniosk6w. 

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

3. Czlonkowie Komisji Konkursowej przed przyst,!pieniem do oceny skladaj,! 
oswiadczenie, kt6rego wz6r okresla zalqcznik do niniej szego Regulaminu. 

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

5.0bslugy 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 rankingowq. ofert 
i rekonlenduje do dofinansowania oferty, kt6re uzyskaly najwiykszq. liczby punkt6w. 
Rekomendacja zawiera propozycjy kwoty dotacji. 

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

4. Dokmuenty, 0 kt6rych mowa w ust. 3, przekazywane Sq przez Przewodniczq.cego 
do rozstrzygniycia Wiceprezydentowi Miasta Lodzi. 

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



Zal,!cznik 
do Regulaminu 

Dotyczy otwartego konkursu ofert ogloszonego na podstawie 
zarz,!-dzenia Nr 6221NIIII21 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 12 stycznia 2021 r. 

OSWIADCZENIE CZLONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

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

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

L6dz, dnia .................. . 
Czytelny podpis osoby skladaj~cej oswiadczenie 

*wlasciwe podkresli6 



N azwa oferenta 

Zalqcznik N r 3 
do zarzqdzenia N r622~ IVIIII21 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia Jf~ stycznia 2021 r. 

OSWIADCZENIE OFERENTA * 

Oferent oswiadcza, ze na dzieil zlozenia oferty: 

I) Die posiada I posiada* wymagalnego zadluzenia wobec Miasta Lodzi (Urzydu Miasta 
Lodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzydu Skarbowego oraz Zakladu 
Ubezpieczen Spolecznych; 

2) Die posiada I posiada* zaleglosci z tytulu realizacji zadail finansowanychl 
dofinansowanych z budzetu Miasta Lodzi w latach ubieglych; 

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

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

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

* Diepot rzebne skreslic 

czytelne podpisy os6b uprawnionych 
I pieczqtki imienne i podpisy os6b 

uprawnionych 

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

. Wymagane ty lko w przypadku, gdy wzor oferty w ramach konkursu nie zawiera punktow stanowi,!cych 
La wartosc oswiadczenia 


