
ZARZ1\DZENIE Nra5~6 NIIII19 
PREZYDENTA MIA~TA LODZI 

z dnia 4 U5tOpo.dCl 2019 r. 

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

zadania publicznego dotycz~cego prowadzenia punktow nieodplatnej pomocy prawnej 
lub nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego 

na terenie Lodzi w 2020 roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), 
art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 0 nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym 
poradnictwie oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 f. poz. 294), art. 4 ust. 1 pkt Ib, art. 11, 
art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Oglaszam otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania 
publicznego dotycz'lcego prowadzenia punktow nieodplatnej pomocy prawnej lub 
nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Lodzi w 2020 roku, zwany dalej 
Konkursem. 

2. Trese ogloszenia 0 Konkursie, 0 ktorym mowa w ust. 1, stanowi za1'lcznik Nr 1 
do zarz'ldzenia. 

3. Ogloszenie publikuje siy poprzez jego zamieszczenie: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pll); 
2) na Portalu Urzydu Miasta Lodzi (http://uml.lodz.plldla-mieszkancow/lodzianie

decyduja/organizacje-pozarzadowel); 
3) na tablicach ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 2. 1. W celu opiniowania ofert zlozonych do kOnkursu ofert, 0 ktorym mowa w § 1, 
powolujy Komisjy KOnkursow'l, zwan'l dalej Komisj'l, w skladzie: 

1) Przewodnicz'lcy: 

2-7) Czlonkowie: 

- Malgorzata Markowska 
Dyrektor Wydzialu Zarz'ldzania Kontaktami 
z Mieszkancami w Departamencie Polityki 
Spolecznej i Zieleni Urzydu Miasta Lodzi; 
- Joanna Bajerska 
Kierownik Oddzialu ds. Informacyjno-Kancelaryjnej 
Obslugi Mieszkancow w Wydziale Zarz'ldzania 
Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie 
Polityki Spolecznej i Zieleni Urzyd.u Miasta Lodzi; 
- Beata Cimek 
Inspektor w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej 
Obslugi Mieszkancow w Wydziale Zarz'ldzania 
Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie 
Polityki Spolecznej i Zieleni Urzydu Miasta Lodzi; 
- Magdalena Mamonska 



Inspektor w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej 
Obslugi Mieszkanc6w w Wydziale Zarz,!dzania 
Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie 
Polityki Spolecznej i Zieleni Urzydu Miasta Lodzi; 
- Artur Sk6rzak 
Kierownik Oddzialu ds. W sp61pracy z Organizacj ami 
Pozarz'!dowymi w Biurze ds. Partycypacji Spolecznej 
w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni 
Urzydu Miasta Lodzi; 
- dwie osoby wskazane przez organizacje 
pozarz'!dowe lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

2. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 0 nieodplatnej pomocy 
prawnej, nieodplatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w sklad Komisji 
Konkursowej moze wchodzi6 dodatkowo przedstawiciel wojewody. 

3. Komisja dziala na podstawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowej, stanowi,!cego 
zal,!cznik N r 2 do zarz,!dzenia. 

§ 3. 1. Upowazniam czlonk6w Komisji do przetwarzania danych osobowych w zwi'}.Zku 
z pracami prowadzonymi przez Komisjy w zakresie wynikaj,!cym z realizacji obowi,!zk6w 
czlonka Komisj i. 

2. Polecam czlonkom Komisji przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem 
praw os6b, kt6rych dane dotycz'!, na podstawie przepis6w prawa, z zachowaniem zasad: 
poufnosci, rzetelnosci, przejrzystosci, w minimalnym zakresie, niezbydnym do osi,!gniycia 
celu przetwarzania i jedynie przez okres niezbydny do jego osi,!gniycia, zabezpieczanie 
danych osobowych przed ich udostypnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez 
osoby nieuprawnione, zmian,!, utrat'!, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. UpowaZnienia czlonkom Komisji udzielam na czas wykonywania przez nich 
obowi,!zk6w podczas jej posiedzenia. 

4. Zobowi,!zujy czlonk6w Komisji do zachowania w tajemnicy danych osobowych, 
przetwarzanych podczas posiedzenia oraz sposobu ich zabezpieczenia r6wniez 
po zakonczeniujej prac. 

§ 4. Oferenci skladaj,! oswiadczenie 0 nieposiadaniu zobowiC}.zan wobec Miasta Lodzi, 
kt6rego wz6r stano wi zal'!cznik Nr 3 do zarz,!dzenia. 

§ 5. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu ZarzC}.dzania Kontaktami 
z Mieszkancami w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzydu Miasta Lodzi. 

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



OGLOSZENIE 

Zalqeznik N r 1 
do zarzqdzenia Nr Q5Z6NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 4 U~opa.d~ 2019 r. 

Prezydent Miasta Lodzi 

oglasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego 
w zakresie udzielania nieodplatnej pomocy prawnej oraz zwi~kszania swiadomosci 
prawnej spoleczenstwa dotycz~cego: 

I. Rodzaj zadan i wysokosc srodk6w publicznych, kt6re miasto L6di ma zamiar 
przeznaczyc na realizacje tych zadan, a talde termin realizacji tych zadan. 

1. "Prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy prawnej na terenie Lodzi w 2020 roku". 
Wysokosc srodk6w przeznaezonyeh na realizaejy zadania - 447 149,64 zl, tj. na prowadzenie 
jednego punktu - 63 878,52 zl, w tym srodki przeznaezone na sfinansowanie zadan z zakresu 
edukaeji prawej w wysokosei 3 818,52 zl. 
2. "Prowadzenie punktu nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Lodzi 

w 2020 roku". 
Wysokosc srodk6w przeznaezonyeh na realizaejy zadania - 447 149,64 zl, tj. na prowadzenie 
jednego punktu - 63 878,52 zl, w tym srodki przeznaezone na sfinansowanie zadan z zakresu 
edukaeji prawej w wysokosci 3 818,52 zl. 

Termin realizaeji zadan: od 1 styeznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

II. Informacja 0 zrealizowanych zadaniach publicznych i ich kosztach. 
1. Informacja 0 zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu 
co zadanie konkursowe: "Prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy prawnej na terenie 
Lodzi w 2020 roku" i zwi~zanych z nimi kosztach, ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem 
wysokosci dotacji przekazanych organizacjom pozarz~dowym i podmiotom, 0 kt6rych 
mowa wart. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci potytku 
publicznego i 0 wolontariacie. 

1) W 2018 roku na zadanie publiezne: "Prowadzenie punktu nieodplatnej pomoey prawnej 
na terenie Lodzi", przekazano organizaejom pozarzqdowym dotaejy w wysokosei 
850 162,32 zl, tj. na prowadzenie jednego punktu 60 725 ,88 zl. 

2) W 2019 roku na zadanie publiezne: "Prowadzenie punktu nieodplatnej pomoey prawnej 
na terenie Lodzi" przekazano organizaejom pozarzqdowym dotaejy w wysokosei 
448 140,00 zl, tj. na prowadzenie jednego punktu 64 020,00 zl. 

2. Informacja 0 zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu 
co zadanie konkursowe: "Prowadzenie punktu nieodplatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie Lodzi w 2020 roku" i zwi~zanych z nimi kosztach, 
ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem wysokosci dotacji przekazanych organizacjom 



pozarz~dowym i podmiotom, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. 0 dzialalnosci potytku publicznego i 0 wolontariacie. 

1) W 2018 roku nie realizowano zadania publicznego: "Prowadzenie punktu nieodplatnego 
poradnictwa obywatelskiego na terenie Lodzi". 

2) W 2019 roku na zadanie publiczne: "Prowadzenie punktu nieodplatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie Lodzi" przekazano organizacjom pozarz'!dowym dotacjy 
w wysokosci 448 140,00 zl, tj. na prowadzenie jednego punktu 64 020,00 zl. 

Umowa na realizacjy zadania zostanie zawarta pod warunkiem przekazania Miastu L6di 
dotacj i z budzetu panstwa w wysokosci wymienionej w czysci I. 

III. Warunki przyznawania dotacji. 
1. W otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy prawnejl 
nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego, zwanym dalej konkursem, mog,! uczestniczyc 
organizacje pozarz'!dowe, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, zwane dalej oferentami, kt6re l,!cznie 
spelni,! nastypuj,!ce warunki formalne: 
1) prowadz,! dzialalnosc statutow,! w zakresie objytym konkursem; 
2) zostaly wpisane na listy Wojewody L6dzkiego, 0 kt6rej mowa wart. 11 dust. 1 ustawy 

z dnia 5 sierpnia 2015 r. 0 nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej, w zakresie udzielania nieodplatnej pomocy 
prawnejlswiadczenia nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego; 

3) zloz,! oferty w terminie, a dzialania zaplanuj,! w okresie wskazanym w ogloszeniu 
konkursowym; 

4) przedstawi,! oferty poprawnie sporz'!dzon'! na formularzu zgodnym ze wzorem 
okreslonym w aktualnym rozporz,!dzeniu Przewodnicz,!cego Komitetu do spraw Pozytku 
Publicznego i w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w; 

5) zloz,! oferty podpisan,! przez wszystkie osoby upowaznione do skladania oswiadczen 
woli w imieniu oferenta; 

6) zal'!cz'! poprawnie wypelnione zal,!czniki tj.: 
a) oswiadczenie oferenta 0 nieposiadaniu zobowi,!zaii wobec Miasta Lodzi, stanowi,!ce 

zal,!cznik N r 3 do zarz,!dzenia, 
b) oswiadczenie oferenta 0 dysponowaniu ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej, 

stanowi,!ce zal,!cznik Nr 1 do ogloszenia, 
c) aktualny odpis z Krajowego Rejestru S,!dowego Gedynie w sytuacji, gdy nie jest 

on dostypny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwosci), 
d) kserokopiy statutu organizacji, 
e) kserokopiy decyzji Wojewody L6dzkiego 0 wpisie na listy w zakresie udzielania 

nieodplatnej pomocy prawnejlnieodplatnego poradnictwa obywatelskiego, 
t) wykaz os6b, z kt6rymi organizacja zawada umowy 0 udzielanie nieodplatnej 

pomocy prawnej, stanowi,!cy zal'!cznik Nr 2 do ogloszenia - w przypadku zadania 
"Prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy prawnej na terenie Lodzi w 2020 roku", 

g) wykaz os6b, z kt6rymi organizacja zawada umowy 0 udzielanie nieodplatnego 
poradnictwa obywatelskiego, stanowi,!cy zal,!cznik Nr 3 do ogloszenia -
w przypadku zadania "Prowadzenie punktu nieodplatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie Lodzi w 2020 roku", 

h) dokument opisuj,!cy standardy obslugi i wewnytrzny system kontroli jakosci 
udzielanej nieodplatnej pomocy prawnej/nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego. 



7) Organizacja w ramach oferty moze przedstawie dodatkowo porozumienia 0 wolontariacie 
zawarte z osobami, ktore byd,! wykonywaly swiadczenia w ramach prowadzonego 
punktu, w tym sluzyly asyst,! osobom uprawnionym maj,!cym trudnosci w samodzielnej 
realizacji porady, w szczegolnosci z powodu niepelnosprawnosci, podeszlego wieku alba 
innych okolicznosci zyciowych. 

2. Zal,!czniki nalezy zloZye w formie elektronicznej za posrednictwem Generatora 
Wnioskow dodaj,!c je do skladanej oferty. Dopuszcza siy mozliwose dostarczenia 
zal,!cznikow w formie papierowej, skladaj,!c je wraz z potwierdzeniem zlozenia oferty. 
3. Oferty, ktore spelni,! wymogi formalne oceniane byd,! pod wzglydem merytorycznym 
z uwzglydnieniem kryteriow 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 
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 
63 878,52 zl na kaZdy punkt nieodplatnej pomocy prawnej i 63 878,52 zl na kaZdy punkt 
nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego. 

IV. Warunki realizacji zadan. 
1. Szczegolowe warunki realizacji ww. zadan okresl,! umowy sporz'!dzone w oparClU 
o rozporz,!dzenie Przewodnicz,!cego Komitetu do spraw Pozytku Publicznego z dnia 
24 paidziemika 2018 r. w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow umow dotycz,!cych 
realizacj i zadan publicznych oraz wzorow sprawozdan z wykonania tych zadan (Dz. U. 
poz.2057). 
2. Podmioty, ktore otrzymaj,! dotacjy na realizacjy zadania S,! zobowi,!zane zamieszczae, 
w sposob czytelny, informacjy, iz realizowany projekt jest zadaniem zleconym z zakresu 
administracji rZ,!dowej i realizowanym przy wspolpracy Urzydu Miasta Lodzi. Informacja 
wraz z logotypem Miasta Lodzi powinna bye zawarta w wydawanych w ramach zadania 
materialach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie intemetowej 
zleceniobiorcy, jak rowniez, stosownie do charakteru zadania, poprzez ustn,! informacjy 
kierowan'! do odbiorcow w nastypuj,!cym brzmieniu: "Zadanie (nazwa zadania) zostalo/jest 
zrealizowane/realizowane przy wspolpracy z Urzydem Miasta Lodzi". Logotyp dostypny 
jest na stronie: http://uml.lodz.plldla-mieszkancow/o-miescielherb-Iogo-i-symbole-Iodzi/. 
3. Dopuszcza siy mozliwose dokonania, pomiydzy poszczegolnymi pozycjami 
w kosztorysie, przesuniye do 10% wysokosci dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, 
bez koniecznosci aneksowania umowy. Przesuniycie w tym trybie w ramach danej dotacj i nie 
moze bye wiyksze niz kwota 5.000,00 zl. Powyzsze przesuniycia nie mog,! zwiykszae 
wysokosci srodkow przewidzianych na pokrycie kosztow obslugi zadania, w tym kosztow 
administracyjnych i wynagrodzen za czynnoscl zwi~ane z obslug,! zadania. 
o przesuniyciach, wraz z uzasadnieniem, nalezy poinformowae w sprawozdaniu koncowym 
z realizacj i zadania. 
4. Przesuniycia pomiydzy poszczegolnymi pozycjami w kosztorysie, w czysci dotycz'!cej 
przyznanej dotacji, ktore przekrocz'! 100/0, wymagaj,! pisemnej zgody realizatora konkursu 
ofert, po wczesnleJszym zlozeniu przez zleceniobiorcy stosownego wniosku 
wraz z uzasadnieniem. W skazane zmiany wymagaj,! sporz,!dzenia aneksu. 
5. Przesuniycia wydatkow po stronie finansowego wkladu wlasnego w uzasadnionych 
okolicznosciach mog,! przekraczae prog 10%, jesli ich koniecznose zostanie wykazana 
w sprawozdaniu. Powyzsze przesuniycia nie mog,! zwiykszac wysokosci srodkow 
przewidzianych na pokrycie kosztow obslugi zadania, w tym kosztow administracyjnych 
i wynagrodzen za czynnosci zwi,!zane z obslug,! zadania. 



V. Koszty kwalifikowane. 
Srodki z przyznanej dotacji mog,! bye wydatkowane wy1,!cznie na pokrycie wydatk6w: 
1) niezbydnych do realizacj i zadania; 
2) przewidzianych w ofercie, uwzglydnionych w kosztorysie stanowi,!cym za1'!cznik 

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

publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efekt6w z danych 
nak1ad6w; 

4) faktycznie poniesionych i zap1aconych w terminie realizacji; 
5) mozliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami ksiygowymi 

i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta; 
6) zwi,!zanych z kosztami obs1ugi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in. 

koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadan administracyjno-nadzorczo
kontrolnych, obs1uga prawna i finansowa zadania); 

7) zwiC!Zanych z zakupem srodk6w trwa1ych, ktorych j ednostkowy koszt nie przekracza 
3.500,00 zl; 

8) zgodnych z wymaganiami szczeg610wymi realizacji zadan okreslonych w czysci IX 
ogloszenia. 

VI. Koszty niekwalifikowane. 
Za koszty, kt6rych nie mozna sfinansowae z przyznanej dotacji uznaje siy w szczeg6lnosci: 
1) zobowi,!zania powsta1e przed terminem rozpoczycia zadania; 
2) budowy, zakup budynk6w lub lokali, zakup grunt6w; 
3) wydatki zwiC!Zane z dzia1alnosci,! gospodarcz'!; 
4) odsetki od zobowi,!zan uregulowanych po terminie p1atnosci; 
5) koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a takze koszty 

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

odsetki od refinansowania koszt6w, koszty og6lne, op1aty ubezpieczeniowe; 
7) odliczony podatek VAT. 

VII. Termin i warunki skladania ofert. 
1. Oferta dotyczy prowadzenia maksymalnie czterech punkt6w nieodp1atnej pomocy 
prawnej illub czterech punkt6w nieodp1atnego poradnictwa obywatelskiego. Oferta nie 
dotyczy konkretnej lokalizacji, a jedynie wskazuje, liczby takich punkt6w, kt6re organizacja 
jest w stanie prowadzie. 
2. Oferty sk1ada siy na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem okreslonym waktualnym 
rozporz,!dzeniu Przewodnicz,!cego Komitetu do spraw Pozytku Publicznego, w postaci 
elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w, w nieprzekraczalnym terminie 
21 dni od dnia ukazania siy ogloszenia. 
3. Potwierdzenie zlozenia oferty w Generatorze Wniosk6w powinno zostae wydrukowane, 
prawid1owo podpisane i zlozone (osobiscie lub za posrednictwem operatora pocztowego), 
w sali obs1ugi L6dzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkancami w Wydziale Zarz'!dzania 
Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Polityki Spo1ecznej i Zieleni Urzydu Miasta 
Lodzi, przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejscie od pasazu Schillera), czynnym od poniedzia1ku 
do pi,!tku od 8.00 do 19.00 oraz w soboty od 9.00 do 13.00, w nieprzekraczalnym terminie 
22 dni od dnia ukazania siy ogloszenia. Decyduje data wp1ywu do Urzydu, a nie data stempla 
pocztowego. Na kopercie nalezy napisae nazwy i adres oferenta oraz nazwy zadania, kt6rego 
dotyczy oferta oraz adnotacjy KONKURS OFERT. Kazde potwierdzenie zlozenia oferty 
dotycz'!ce odrybnego zadania winno bye zlozone oddzielnie. 



4. 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 weryfikacje os6b podpisuj'lcych potwierdzenie zlozenia oferty. 
5. Do konkursu mog'l bye skladane oferty, kt6rych realizacja rozpoczyna siy 1 stycznia 
2020 r. i konczy siy 31 grudnia 2020 r. 
6. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu nastypuj'lcych blyd6w 
formalnych: 
1) zlozenie po terminie; 
2) niewypelnienie wszystkich punkt6w formularza oferty; 
3) zlozenie w spos6b niezgodny z wymaganiami szczeg6lowymi zawartymi w czysci IX 

ogloszenia 0 konkursie; 
4) zlozenie na niewlasciwym formularzu; 
5) zlozenie przez podmiot nieuprawniony; 
6) zlozenie przez oferenta, kt6ry nie prowadzi dzialalnosci statutowej w dziedzinie 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) niezlozenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w wraz z potwierdzeniem 

zlozenia oferty w wersj i papierowej; 
11) zlozenie potwierdzenia zlozenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione. 
7. Do ofert, kt6re podlegaj'l jednokrotnemu usuniyciu brak6w i nieprawidlowosci nalez'l te, 
w kt6rych: 
1) brak jest podpisu jednej z os6b uprawnionych na potwierdzeniu zlozenia oferty; 
2) nie zal'lczono wymaganych zal'lcznik6w wskazanych w ogloszeniu 0 konkursie 

lub zlozono je niekompletne; 
3) potwierdzenie zlozenia oferty w postaci papierowej nie posiada tej same] sumy 

kontrolnej, co wersja elektroniczna oferty. 
8. Braki formalne i nieprawidlowosci wskazane w ust. 7 mog'l zostae usuniyte w terminie 
do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia 0 koniecznosci uzupelnienia 
oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drog'l elektroniczn'l na skrzynky 
e-mailow'l oferenta. 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 usuniycia. 
9. Nieuzupelnienie wszystkich brak6w i nieprawidlowosci, 0 kt6rych mowa w ust. 7 
lub uzupelnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej. 
10. Przed zlozeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mog,! sprawdzie oferty pod 
wzglydem formalnym i udzielie stosownych wyjasnien najp6zniej w terminie do 2 dni 
roboczych przed uplywem terminu skladania ofert. 
11. Oferent nie moze posiadae wymagalnego zadluzenia wobec Urzydu Miasta Lodzi, 
Urzydu Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych. 
12. Wobec oferenta nie mog'l bye prowadzone egzekucje s'ldowe, administracyjne 
b'ldz zajycia wierzytelnosci. 
13. 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'!dowa, administracyjna b,!dz zaJycle 
wierzytelnosci. 

VIII. Kryteria i tryb wyboru ofert. 
1. Oferty byd,! opiniowane przez Komisjy Konkursow,! w spos6b okreslony w Regulaminie 
pracy Komisji Konkursowej. 
2. Kryteria oceny zlozonych ofert i skale punktowe: 
1) mozliwose realizacji zadania publicznego przez oferenta, w szczeg61nosci prawidlowose 

okreslenia zadania, przejrzystose opisu dzialania - [od 0 do 6] pkt; 
2) przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu 

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

bydzie realizowae zadanie publiczne (w tym swiadczenia wolontariuszy) - [od 0 do 14] 
pkt; 

4) ocena realizacji zadan publicznych w przypadku oferenta, kt6ry w latach poprzednich 
realizowal zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci oraz sposobu 
rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacjy zadan - [od -2 do 2] pkt; 

5) dotychczasowe doswiadczenie oferenta w realizacji zadail zwi'!zanych z udzielaniem 
pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego - [od 0 do 6] pkt. 

3. Maksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania w konkursie wynosi 36 pkt. 
Dotacja moze bye przyznana tylko w przypadku uzyskania przez oferty nie mniej niz 55% 
punkt6w mozliwych do uzyskania w konkursie. 
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. Ogloszenie wynik6w konkursu ofert nast,!pi niezwlocznie po jego rozstrzygniyciu 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem intemetowym 
(http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu Urzydu Miasta Lodzi (http://uml.lodz.plldla
mieszkancow/lodzianie-decydujalorganizacje-pozarzadowelkonkursyl) i na tablicy 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, zmiany terminu 
zakonczenia postypowania konkursowego oraz zmiany wysokosci srodk6w w zadaniach 
konkursowych, bez podania przyczyny - nie p6zniej niz do dnia zatwierdzenia wynik6w 
konkursu. 
9. Zastrzega siy mozliwose odwolania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed 
uplywem terminu skladania ofert w danym konkursie. 

IX. Wymagania szczeg610we dotycz~ce realizacji zadan. 
1. Zadania byd,! realizowane w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia w 2020 r. 
2. Celem zadail jest stworzenie na terenie Miasta Lodzi systemu nieodplatnej pomocy 
prawnej i nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego. 
3. Organizacja pozarz'!dowa zapewnia udzielanie nieodplatnej pomocy prawneJ 
i nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 
5 sierpnia 2015 r. 0 nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej. 



4. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3a i art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodplatnej pomoey prawnej, nieodplatnym poradnietwie obywatelskim oraz edukaeji 
prawnej, nieodplatna pomoe prawna oraz nieodplatne poradnietwo obywatelskie obejmuj,! 
takze nieodplatn,! mediaejy. 
5. W ramaeh umowy, organizaeji pozarz,!dowej powierza siy jednoezesnie zadania z zakresu 
edukaeji prawnej, realizowane w zwi,!zku z problemami zglaszanymi w trakeie udzielania 
nieodplatnej pomoey prawnej lub swiadezenia nieodplatnego poradnietwa obywatelskiego, 
w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na kazdy punkt, w szezegolnosei w formaeh, 
o ktoryeh mowa wart. 3b ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 0 nieodplatnej pomoey 
prawnej, nieodplatnym poradnietwie oraz edukaeji prawnej. 
6. Nieodplatna pomoe prawna i nieodplatne poradnietwo obywatelskie byd,! udzielane 
w kazdym ze wskazanyeh punktow w wymiarze: 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie 
z wyl,!ezeniem dni, 0 ktoryeh mowa wart. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 styeznia 1951 r. 0 dniaeh 
wolnyeh od praey. Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 0 nieodplatnej 
pomoey prawnej, nieodplatnym poradnietwie oraz edukaeji prawnej istnieje mozliwosc 
wydluzenia ezasu trwania dyzuru do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydluzenie ezasu 
trwania dyzuru nie powoduje zwiykszenia srodkow przeznaezonyeh na realizaejy zadan. 
7. Nieodplatna pomoe prawna swiadezona bydzie w nastypuj,!eyeh punktaeh: 

Lp. Adres budynku, w kt6rym znajduje Dni i godziny pracy punktu 
si~ lokal, w kt6rym b~dzie udzielana nieodplatnej pomocy prawnej 

nieodplatna pomoc prawna 

1 U rz'!d Miasta Lodzi pn. sr. ez. pt. 12.00-16.00 
ul. Piotrkowska 153 wt.13 .00-1 7.00 

2 Zarz'!d Lokali Miejskieh pn. sr. ez. pt. 12.00-16.00 
Rejon Obslugi Najemeow 4 wt.13.00-17.00 
ul. Lubelska 9111 

3 Miejski Osrodek Pomoey Spoleeznej pn. sr. ez. pt. 12.00-16.00 
Klub Integraeji Spoleeznej wt.13.00-17.00 
ul. Objazdowa 17 

4 U rz'!d Miasta Lodzi pn. sr. ez. pt. 12.00-16.00 
al. Politeehniki 32 wt.13 .00-1 7.00 

5 U rz'!d Miasta Lodzi pn. sr. ez. pt. 12.00-16.00 
ul. Zaehodnia 47 wt.13.00-17.00 

6 Miejski Osrodek Pomocy Spoleeznej pn. sr. cz. pt. 12.00-16.00 
I Wydzial Praey Srodowiskowej wt.13.00-17.00 
ul. Kutrzeby 16 

7 Miej ski Osrodek Pomoey Spoleeznej pn. sr. ez. pt. 12.00-16.00 
II Wydzial Praey Srodowiskowej wt.13 .00-1 7.00 
ul. G~ota - Roweekiego 30 

8. Nieodplatne poradnietwo obywatelskie swiadczone bydzie w nastypuj,!eyeh punktaeh: 



Lp. Adres budynku, w ktorym znajduje Dni i godziny pracy punktu 
si~ lokal, w ktorym b~dzie udzielane nieodplatnego poradnictwa 

nieodplatne poradnictwo obywatelskie obywatelskiego 

1 Zarz'}.d Lokali Miej skich pn. sr. cz. pt. 12.00-16.00 
Rejon Obslugi Najemcow 3 wt.13.00-17.00 
ul. Przemyslowa 7 

2 Zarz'}.d Lokali Miej skich pn. sr. cz. pt. 12.00-16.00 

Rejon Obslugi Najemcow 8 wt.13.00-17.00 

pI. Barlickiego 11 
3 Urz'}.d Miasta Lodzi pn. sr. cz. pt. 12.00-16.00 

al. Pilsudskiego 100 wt.13.00-17.00 

4 Zarz'}.d Lokali Miej skich pn. sr. cz. pt. 12.00-16.00 

Rejon Obslugi Najemcow 12 wt.13.00-17.00 

ul. Piotrkowska 238 
5 Miej ski Osrodek Pomocy Spolecznej pn. sr. cz. pt. 12.00-16.00 

III Wydzial Pracy Srodowiskowej wt.13.00-17.00 
ul. Paderewskiego 47 

6 Powiatowy Urz'}.d Pracy pn. - pt. 12.00-16.00 
ul. Kiliilskiego 10211 02a 

7 U rz'}.d Miasta Lodzi pn. sr. cz. pt. 12.00-16.00 
ul. Krzemieniecka 2b wt.13 .00-1 7.00 

9. Po rozstrzygnit(ciu konkursu, poszczegolne lokalizacje bt(d'}. rozdzielone na organizacje 
pozarz'}.dowe zgodnie z ilosci'}. otrzymanych punktow oceny. 
W przypadku, gdy nie wplynie zadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu 
przeznaczonego na swiadczenie nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego alba zadna 
ze zlozonych ofert nie spelni wymogow konkursu w cZt(sci dotycz'}.cej swiadczenia w punkcie 
nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarz'}.dowej powierza 
sit( prowadzenie wszystkich punktow z przeznaczeniem na udzielanie nieodplatnej pomocy 
prawnej. 
10. Realizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji punktow, a takZe dni 
i godzin swiadczenia uslug z zakresu udzielania nieodplatnej pomocy prawnej 
oraz nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego. 
11. Nieodplatnej pomocy prawnej moze udzielae osoba, 0 ktorej mowa wart. 11 ust. 3 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 0 nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej, 
12. Nieodplatne poradnictwo obywatelskie moze swiadczye osoba, 0 ktorej mowa wart. 11 
ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 0 nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, 
13. Nieodplatnej pomocy prawnej i nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego udziela 
sit( osobiscie osobie uprawnionej. 
Osobom ze znaczn'}. niepelnosprawnosci'}. ruchow'}., ktore nie mog'}. stawie sit( w punkcie 
osobiscie, oraz osobom doswiadczaj'}.cym trudnosci w komunikowaniu sit(, 0 ktorych mowa 
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. 0 jt(zyku migowym i innych srodkach komunikowania sit( 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) moze bye udzielana nieodplatna pomoc prawna lub nieodplatne 



poradnictwo obywatelskie, takze poza punktem alba za posrednictwem srodkow 
porozumiewania siy na odleglosc. 
14. Nieodplatna pomoc prawna i nieodplatne poradnictwo obywatelskie udzielane S,! osobom 
uprawnionym wedlug kolejnosci zgloszen po umowieniu terminu wizyty. Osoba udzielaj,!ca 
nieodplatnej pomocy prawnejlnieodplatnego poradnictwa obywatelskiego moze ustalic 
z waznych powodow inn,! kolejnosc. Kobiecie, ktora jest w ci,!zy, udzielanie nieodplatnej 
pomocy prawnej lub swiadczenie nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa siy 
poza kolejnosci,!. 
Zgloszen dokonuje siy telefonicznie pod wskazanym przez realizatora konkursu numerem 
telefonu. 
15. Realizacj a zadan wymaga uwzglydnienia takich zagadnien j ak: 
1) rekrutacja osob, ktorym zostanie powierzone udzielanie nieodplatnych porad prawnych 

(w tym mediacje) lub nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym mediacje); 
2) w przypadku realizowania zadania: "Prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy prawnej 

na terenie Lodzi w 2020 roku" przez osoby niebyd,!ce adwokatem, radc,! prawnym 
lub doradc,! podatkowym zbieranie pisemnych oswiadczen od osob uprawnionych 
do otrzymania nieodplatnej pomocy prawnej, ze S,! swiadome statusu osob, 
ktore udzielaj,! im porad prawnych; 

3) dokumentowanie kazdego przypadku udzielania nieodplatnej pomocy prawnej 
lub nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego przez wypelnienie karty pomocy A 
w systemie teleinformatycznym, udostypnionym przez realizatora konkursu; 

4) zbieranie oswiadczen od os6b uprawnionych, ze nie S,! w stanie poniesc koszt6w 
odplatnej pomocy prawnej, stanowi,!cy zal'!cznik nr 1 do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawneJ. 

5) przekazywanie oswiadczen, 0 kt6rych mowa w pkt. 2 i 4 do Oddzialu ds. Informacyjno
Kancelaryjnej Obslugi Mieszkancow w Wydziale Zarz,!dzania Kontaktami 
z Mieszkancami w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzydu Miasta Lodzi, 
do dziesi,!tego dnia nastypnego miesi,!ca kalendarzowego. 

16. Koszty utrzymania i wyposazenia lokali, 0 ktorych mowa w ust. 7 i 8 ponosi realizator 
konkursu. 
17. Podmiot, realizuj,!c zadanie, zobowi,!zany jest do stosowania przepisow prawa, 
w szczegolnosci rozporz,!dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi,!zku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogolne rozporz,!dzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, 
z poin. zm.l), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1781) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2019r. 
poz. 1843) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. 
poz. 869, 1622, 1649 i 2020). 
Uwaga! 
In/ormacje 0 konkursie moi;na u7,Yskac pod adresem internetowym Biuletynu Informacji 
Publicznej Unrdu Miosta Lodzi (http://bip.umLlod;,pl), na Portalu Urzrdu Miasta Lodzi 
(http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje
pozarzadowe/konkursyl) oraz pod nr tele/onu w Wydziale Zarzqdzania Kontaktami 
z Mieszkancami w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzrdu Miosta Lodzi: 
42638 57 57lub 422726083. 

1 Zmiana wymienionego rozporz'!dzenia zostala ogloszona w Dz. Urz. UE L 127 
z 23.05.2018, str. 2. 



Zalqczniki: 
Zal,!czniki do ogloszenia dostypne S,! na stronie intemetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzydu Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu Urzydu Miasta Lodzi 
(http://uml.lodz.plldla-mieszkancow/lodzianie-decydujalorganizacje-pozarzadowe/konkursy/). 



Zal,!-cznik Nr 2 
do zarz,!-dzenia Nr 9.J526 NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 4 U ·5+0pa.d~ 2019 r. 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej 

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

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

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

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

4) konkursie ofert - naleZy przez to rozumiec otwarty konkurs ofert na powierzenie 
realizacji zadania publicznego; 

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

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

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

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

i rozstrzygania otwartych konkurs6w ofert na realizacjy ze srodk6w budzetu miasta Lodzi 
zadan publicznych przez organizacje pozarz'!-dowe oraz podmioty, 0 kt6rych mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadan i rozliczania przyznanych dotacji, 
wprowadzony odrybnym zarz,!-dzeniem Prezydenta Miasta Lodzi; 

10) Portalu - nalezy przez to rozumiec strony intemetow,!- Urzydu Miasta Lodzi pod adresem: 
http://uml.lodz.plldla-mieszkancow/lodzianie-decydujalorganizacje-pozarzadowe/. 

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

§ 3. 1. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach bez udzialu oferent6w. 
2. Udzial w pracach Komisji Konkursowej jest nieodplatny za udzial 

w posiedzeniachjej czlonkom nie przysluguje zwrot koszt6w podr6zy. 
3. Posiedzenia Komisji Konkursowej prowadzi Przewodnicz'!-cy, a w przypadku jego 

nieobecnosci wyznaczony przez Przewodnicz,!-cego czlonek Komisji Konkursowej. 
4. Komisja Konkursowa obraduje w obecnosci przynajmniej polowy jej skladu, 

a czlonkowie swoj,!- obecnosc potwierdzaj,!- na kazdym posiedzeniu na liscie obecnosci. 



5. Czlonkowie Komisji Konkursowej na jej pierwszym posiedzeniu skladaj~ 

oswiadczenie, kt6rego wz6r okresla zal~cznik do niniej szego Regulaminu. 
6. W pracach Komisji Konkursowej mog~ uczestniczyc takze, z glosem doradczym, 

osoby posiadaj~ce specjalistyczn~ wiedzy w dziedzinie objytej konkursem. 
7. Kazde posiedzenie jest protokolowane. Protok61 koncowy podpisuj~ wszyscy 

czlonkowie Komisj i Konkursowej, kt6rzy brali udzial w posiedzeniach Komisj i Konkursowej. 
8. Obslugy organizacyjno-techniczn~ Komisji Konkursowej zapewnia realizator 

konkursu ofert. 

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

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

3. Nastypnie Komisja Konkursowa sporz~dza protok61 koncowy zawieraj~cy listy 
rankingow~ oraz zestawienie zbiorcze obejmuj~ce wykaz oferent6w, kt6rych oferty zostaly 
zaopiniowane pozytywnie z uwzglydnieniem wysokosci proponowanej dotacji oraz wykaz 
oferent6w, kt6rych oferty zostaly zaopiniowane negatywnie, zgodnie z zal~cznikiem Nr 7 
do Trybu. 

4. Dokumenty, 0 kt6rych mowa w ust. 3, przekazywane s~ przez Przewodnicz~cego 
do rozstrzygniycia Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 5. Po rozstrzygniyciu konkursu ofert przez Prezydenta Miasta Lodzi, 
Przewodnicz~cy 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 2526/VIIIIl9 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 4 listopada 2019 r. 

OSWIADCZENIE CZLONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Oswiadczam, ze nie pozostaj~/pozostaj~· w takim stosunku prawnym lub faktycznym 
z oferentami bior'!-cymi udzial w procedurze konkursowej, kt6ry moze budzic uzasadnion,!-
w'!-tpliwosc 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 skladajC}.cej oswiadczenie 

·wlasciwe podkreslic 



N azwa oferenta 

Zahlcznik N r 3 
do zarz'ldzenia Nr25U>NIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia Lf L(S10 pMa 2019 r. 

OSWIADCZENIE OFERENTA 

o DieposiadaDiu zobowhlzan wobec Miasta Lodzi 

Oferent oswiadcza, ze na dzien zlozenia oferty: 

1) Die posiada/posiada* wymagalnego zadluzenia wobec Miasta Lodzi (Urzydu Miasta 
Lodzi i miejskichjednostek organizacyjnych); 

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

3) Die s~ prowadzoDe/s~ prowadzoDe*wobec oferenta egzekucje s'ldowe, administracyjne 
b'ldz zajycia wierzytelnosci; 

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

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

data i czytelne podpisy os6b uprawnionych 
/ piecz'ltki imienne i podpisy os6b uprawnionych 

* Diepotrzebne skreslic 

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



Nazwa oferenta 

Zal,!cznik N r 1 

do ogloszenia 

OSWIADCZENIE OFERENTA 0 DYSPONOWANIU UBEZPIECZENIEM 
ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ 

Przystypuj,!c do udzialu w konkursie na powierzenie realizacji zadania zleconego 

z zakresu administracj i rZ,!dowej dotycz,!cego prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy 

prawnej\nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego· na terenie Lodzi w 2020 roku, 

ogloszonego przez Prezydenta Miasta Lodzi zarz,!dzeniem Nr 2526NIII/19 z dnia 

4 listopada 2019 r. oswiadczam, ze na dzien podpisania umowy bydy dysponowal 

ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrz'!dzon'! przez nienalezyte 

wykonywanie uslugi z minimaln,! sum'! ubezpieczenia: 

data i czytelne podpisy os6b uprawnionych 
I piecz'!tki imienne i podpisy os6b uprawnionych 

• niewlasciwe skreslic 



Nazwa oferenta 

Zahlcznik Nr 2 
do ogloszenia 

OSWIADCZENIE OFERENTA 

Przystypuj,!c do udzialu w konkursie na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu 
administracji rZ,!dowej dotycz,!cego prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej na 
terenie Lodzi w 2020 roku, ogloszonego przez Prezydenta Miasta Lodzi zarz,!dzeniem 
Nr 2526NIII/19 z dnia 4 listopada 2019 r. oferent oswiadcza, 0 stanie faktycznym na dzien 
skladania oferty realizacji zadania, ze: 

1. posiada umowy, 0 ktorych mowa w art.l1d ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej z osobami wymienionymi w ponizszym wykazie: 

Osoba, 

Czas trwania Radca 
o kt6rej mowa 

Doradca 
L.p. Imiy i nazwisko Adwokat* wart. 1 1 ust. 3 Mediator* 

umowy prawny* 
pkt 2 

podatkowy* 

ustawy*I** 

2. wyzej wymlenlone osoby, ktore byd,! swiadczyc nieodplatn,! pomoc prawn,! 
oraz nieodplatn,! mediacjy, spelniaj,! wszystkie wymagania dotycz'!ce kwalifikacji, 
doswiadczenia oraz pozostalych wymogow, 0 ktorych mowa wart. 11 ust. 3 pkt 2 lit. c i d 
i/lub art. 4a ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 0 nieodplatnej pomocy prawnej, 
nieodplatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

data i czytelne podpisy osob uprawnionych 
I piecz,!tki imienne i podpisy osob uprawnionych 

* zaznaczyc krzyzykiem wlasciwe 
** ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 0 nieodplatnej pomocy prawneJ, nieodplatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 



Nazwa oferenta 

Za1'lcznik Nr 3 
do ogloszenia 

OSWIADCZENIE OFERENT A. 

Przyst((puj'lC do udzialu w konkursie na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu 
administracj i rZ'ldowej dotycz'lcego prowadzenia punktu nieodplatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie Lodzi w 2020 roku, ogloszonego przez Prezydenta Miasta Lodzi 
zarz'ldzeniem Nr 2526NIIII19 z dnia 4 listopada 2019 r. oferent oswiadcza, 0 stanie 
faktycznym na dzien skladania oferty realizacji zadania, ze: 

1. posiada umowy, 0 kt6rych mowa wart. 11 dust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej z osobami wymienionymi w ponizszym wykazie: 

Doradca, 0 ktorym 
L.p. Imicr i nazwisko Czas trwania umowy mowa wart. 11 ust. 3a Mediator* 

pkt 1-3 ustawy*I** 

2. wyzej wymienione osoby, kt6re b((d'l swiadczyc nieodplatn'l pomoc prawn'l 
oraz nieodplatn'l mediacj((, spelniaj'l wszystkie wymagania dotycz'lce kwalifikacji, 
doswiadczenia oraz pozostalych wymog6w, 0 kt6rych mowa wart. 11 ust. 3a pkt 1-3 i/lub 
art. 4a ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 0 nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

data i czytelne podpisy os6b uprawnionych 
I piecz'ltki imienne i podpisy os6b uprawnionych 

* zaznaczyc krzyzykiem wlasciwe 
** ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 0 nieodplatnej pomocy prawneJ, nieodplatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 


