
ZARZ;\DZENIE N r .2 G it A NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 2:lv listopada 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 w zakresie reintegracji spolecznej poprzez zorganizowanie 

Spotkania Wigilijnego. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w zwi'lzku z art. 92 ust. 1 pkt 
2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511, 1571 i 1815), art. 2 pkt 5, art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. 
o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 oraz z 2019 r. poz. 447), zadania 3.3. 
pkt 5 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, stanowi'lcego za1'lcznik do 
rozporz'ldzenia Rady Ministrow z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Oglaszam otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania 
publicznego w zakresie reintegracji spolecznej poprzez zorganizowanie Spotkania 
Wigilijnego 

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

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

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

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

1) Przewodnicz'lcy 

2-5) Czlonkowie: 

Iwona Iwanicka 
Zastypca Dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw 
Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej 
Urzydu Miasta Lodzi; 
Anna Wasiak 
Inspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych 
w Departamencie Polityki Spolecznej Urzydu Miasta 
Lodzi; 
Elzbieta Rosochacka 
Glowny specjalista w Wydziale Zdrowia i Spraw 
Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej 
Urzydu Miasta Lodzi; 
Katarzyna W'lsik 
Inspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych 
w Departamencie Polityki Spolecznej Urzydu Miasta 
Lodzi; 
przedstawiciel Miejskiego Osrodka Pomocy 
Spolecznej w Lodzi. 



2. 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 komisji. 

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 nieuprawnionym, 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 zakonczeniu jej prac. 

§ 4. Oferenci skladaj,! oswiadczenie 0 nieposiadaniu zobowi,!zatl, kt6rego wz6r stanowi 
zal,!cznik Nr 3 do zarz,!dzenia. 

§ 5. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zdrowia 
Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej Urzydu Miasta Lodzi. 

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

Spraw 



OGLOSZENIE 

Prezydent Miasta Lodzi 

Zahlcznik N r 1 
do zarz,!dzenia Nr 264 A NIH/ 19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 2~ listopada 2019 r. 

oglasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego 
w zakresie reintegracji spolecznej poprzez zorganizowanie Spotkania Wigilijnego 

I. Zadania, wysokosc srodkow publicznych na ich realizacj~ oraz term in realizacji: 
Tennin realizacji: 24 grudnia 2019 r. godz. 15:00 
Wysokose srodkow przeznaczonych na realizacjy zadania w 2019 r. wynosi 
do 29 000,00 zl. 

II. Warunki przyznawania dotacji. 
1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mog,! otrzymae podmioty, 

o ktorych mow a wart. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. 0 zdrowiu publicznym, 
zwane dalej oferentami, kt6re l,!cznie spelniaj,! nastypuj,!ce warunki fonnalne: 
1) prowadz'! dzialalnose statutow,! w zakresie objytym konkursem; 
2) zloz,! oferty w tenninie, a dzialanie zaplanuj,! w okresie wskazanym w ogloszeniu 

konkursowym; 
3) przedstawi,! oferty poprawnie sporz'!dzon'! na fonnularzu zgodnym ze wzorem 

stanowi,!cym zal,!cznik Nr 1 do ogloszenia; 
4) prawidlowo oszacuj,! kwoty dotacji; 
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'l-Zan, stanowi,!ce zal'!cznik Nr 3 do 
zarz,!dzenia, 

b) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty infonnuj,!ce 0 statusie 
prawnym podmiotu skladaj,!cego oferty i umocowanie osob go reprezentuj,!cych, 

c) oswiadczenie oferenta zgodnie z wymogami art. 15 ust. 6 pkt 2-5 ustawy 
z dnia 11 wrzesnia 2015 r. 0 zdrowiu publicznym, stanowi,!ce zal,!cznik Nr 2 
do ogloszenia. 

2. Postypowanie konkursowe odbywae siy bydzie z uwzglydnieniem zasad okreslonych 
w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2015 r. 0 zdrowiu publicznym. 

3. Kwota wnioskowanej dotacji dlajednej oferty stanowi calkowity koszt realizacji zadania 

III. Warunki realizacji zadania. 
1. Podmioty, kt6re otrzymaj'l dotacjy na realizacjy zadania s'l zobowi'lzane zamieszczae 

w spos6b czytelny infonnacjy, iz realizowany projekt jest dofinansowany z budzetu Miasta 
Lodzi. Infonnacja, wraz z logotypem Miasta Lodzi, powinna bye zawarta w materialach 
infonnacyjnych, w tym na stronie intemetowej zleceniobiorcy, jak rowniez przez ustn,! 
infonnacjy kierowan'! do odbiorcow w nastypuj,!cym brzmieniu: "Zadanie (nazwa zadania) 
zostalo/jest zrealizowane/realizowane dziyki dofinansowaniu z budzetu Miasta Lodzi". 
Logotyp dostypny jest na stronie: htlp://uml.lodz.plldla-mieszkancow/o-miescielherb-logo-i
symbole-lodzi/logo-lodzi/ . 

2. 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 dotacji 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 wynagrodzen za czynnosci zWl'!zane z obslug,! zadania. 



o przesuniyciach, wraz z uzasadnieniem, nalezy poinformowae w sprawozdaniu koncowym 
z realizacji zadania. 

3. Przesuniycia pomiydzy poszczegolnymi pozycjami w kosztorysie, w czysci 
dotycz'!cej przyznanej dotacji, kt6re przekrocz'! 10%, wymagaj,! pisemnej zgody realizatora 
konkursu ofert, po wczesniejszym zlozeniu przez zleceniobiorcy stosownego wniosku wraz 
z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagaj,! sporz,!dzenia aneksu. 

4. Przesuniycia wydatk6w po stronie finansowego wkladu wlasnego w uzasadnionych 
okolicznosciach mog,! przekraczae pr6g 10%, jesli ich koniecznose zostanie wykazana 
w sprawozdaniu. Powyzsze przesuniycia nie mog,! zwiykszae wysokosci srodk6w 
przewidzianych na pokrycie koszt6w obslugi zadania, w tym koszt6w administracyjnych 
i wynagrodzen za czynnosci zwi'!Zane z obslug,! zadania. 

IV. Koszty kwalifikowane. 
Srodki z przyznanej dotacji mog,! bye wydatkowane wyl,!cznie na pokrycie wydatk6w: 
1) niezbydnych do realizacj i zadania; 
2) przewidzianych w ofercie, a w przypadku przyznania mniejszej kwoty dotacji niz 

wnioskowana, uwzglydnionych w kosztorysie stanowi,!cym zal,!cznik do umowy zawartej 
pomiydzy oferentem a Miastem L6dz; 

3) spelniaj,!cych wymogi racjonalnego i oszczydnego gospodarowania srodkami publicznymi 
z zachowaniem zasady uzyskiwania naj lepszych efektow z danych naklad6w; 

4) faktycznie poniesionych na realizacjy zadania w terminie od daty obowi,!zywania umowy 
do daty zakonczenia realizacji zadania i zaplaconych nie p6zniej niz 14 dni po jego 
zakonczeniu, jednak w terminie nie p6zniejszym niz przed zakonczeniem roku 
budzetowego; 

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

6) zwi'!zanych z kosztami obslugi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: 
koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadail administracyjno-nadzorczo
kontrolnych, obsluga prawna i finansowa zadania) w wysokosci nie przewyzszaj'!cej 10% 
kwoty dotacji; 

7) zwi,!zanych z zakupem srodk6w trwalych, kt6rych jednostkowy koszt nie przekracza 
3 500 zl 

8) zgodnych z wymaganiami szczeg610wymi realizacj i zadania zawartymi w cZysci VIn 
ogloszenia. 

V. Koszty niekwalifikowane. 
Za koszty, kt6rych nie mozna sfinansowae z przyznaneJ dotacji uznaje Sly 

w szczeg6lnosci: 
1) zobowi,!zania powstale przed terminem rozpoczycia zadania; 
2) budowy, zakup budynk6w lub lokali, zakup grunt6w; 
3) wydatki zwi,!zane z dzialalnosci,! gospodarcz'!; 
4) odsetki od zobowi,!zan uregulowanych po terminie platnosci; 
5) koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komomiczej i administracyjnej, a takze koszty 

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

odsetki od refinansowania kosztow, koszty og6lne, oplaty ubezpieczeniowe; 
7) odliczony podatek VAT. 

VI. Miejsce, term in i warunki skladania ofert. 
1. Oferty do konkursu ofert nalezy skladae w postaci papierowej w Punkcie 

Kancelaryjnym Wydzialu Zarz'!dzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie 
Polityki Spolecznej Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy 
Urzydu Miasta Lodzi w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty ukazania siy ogloszenia. 
Nie byd,! rozpatrywane oferty, ktore zostan,! zlozone alba wplyn,! po ww. terminie (w 
przypadku przeslania oferty drog,! pocztow'! 0 terminie zlozenia oferty decyduje data wplywu 



do Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej Urzydu 
Miasta Lodzi). 

2.0ferta winna bye zlozona w zamkniytej kopercie, na ktorej nalezy napisae nazwy 
i adres oferenta, nazwy zadania oraz adnotacjy KONKURS OFERT. 

3. Do konkursu ofert moze bye zlozona oferta, w ktorej termin realizacji zadania 
jest zgodny z okreslonym w czysci I ogloszenia 0 konkursie. 

4.0ferty nalezy zlozye na formularzu, ktorego wzor stanowi zal,!cznik Nr 1 do 
ogloszenia, do pobrania pod adresem intemetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzydu 
Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu Urzydu Miasta Lodzi (http://uml.lodz.plldla
mieszkancow/lodzianie-decydujalorganizacje-pozarzadowel oraz w siedzibie Wydzialu 
Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej Urzydu Miasta Lodzi, 
przy ul. Zachodniej 47. 

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

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

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

VII. Kryteria i tryb wyboru ofert. 
1. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu nastypuj,!cych blydow 

formalnych: 
1) zlozenie po terminie; 
2) niewypelnienie wszystkich punktow formularza oferty; 
3) zlozenie w sposob niezgodny z wymaganiami szczegolowymi zawartymi w cZysci VIII 

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

konkursem; 
7) zlozenie oferty na zadanie, ktorego termin realizacj i nie miesci siy w przedziale czasowym 

wskazanym w ogloszeniu; 
8) wnioskowana przez oferenta kwota dotacji nie spelnia kryterium okreslonego 

w ogloszeniu konkursowym; 
9) niezlozenie zaswiadczen 0 kwalifikacjach kadry; 
10) zlozenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione. 

2. Do ofert, ktore podlegaj,! jednokrotnemu usuniyciu brakow i nieprawidlowosci nalez,! 
te, w ktorych: 
1) brak jest podpisu jednej z osob uprawnionych (nie dotyczy sytuacji, gdy do reprezentacji 

organizacji uprawniona jest tylko jedna osoba); 
2) nie zal'!czono wymaganych zal'!cznikow wskazanych w ogloszeniu konkursowym 

lub zlozono je niekompletne. 
3. Braki formalne i nieprawidlowosci wskazane w ust. 2 mog,! zostae usuniyte 

w terminie wskazanym w wezwaniu do ich uzupelnienia lub poprawy opublikowanym 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi na stronie intemetowej: 
http://bip.uml.lodz.pl i na Portalu Urzydu Miasta Lodzi (http://uml.lodz.plldla
mieszkancow Ilodzianie-decyduj aI organizacj e-pozarzadowe/}. Lista podmiotow publikowana 
w wezwaniu zawiera wskazanie nazwy oferenta, ktorego oferty brak lub nieprawidlowose 
dotyczy oraz wskazanie brakow i nieprawidlowosci do usuniycia. Publikacja listy podmiotow 
wzywanych do usuniycia brakow lub nieprawidlowosci nast,!pi nie wczesniej niz nastypnego 
dnia roboczego po uplywie terminu skladania ofert i nie pozniej niz 10 dni roboczych od 
uplywu terminu skladania ofert. 

4. Nieusuniycie wszystkich wskazanych brakow i nieprawidlowosci lub usuniycie ich po 
terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej. 



5. Oferty, kt6re spelni~ wymogi formalne byd~ opiniowane przez Komisjy Konkursow~ 
w spos6b okreslony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej. 

6. Kryteria oceny zlozonych ofert i skale punktowe: 
1) mozliwose realizacji zadania publicznego przez oferenta - [od 0 do 6] pkt; 
2) proponowana jakose wykonania zadania i kwalifikacje os6b przy udziale kt6rych oferent 

bydzie realizowae zadanie publiczne - [od 0 do 14] pkt; 
3) przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego - [od 0 do 8] pkt; 
4) planowany przez oferenta wklad osobowy (swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna 

czlonk6w) oraz posiadane zasoby rzeczowe - [od 0 do 5] pkt; 
5) ocena realizacji zadan publicznych w przypadku podmiot6w, 0 kt6rych mowa wart. 3 

ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. 0 zdrowiu publicznym, kt6re w latach 
poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci 
oraz sposobu rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacjy zadan- [od -2 do 2] pkt; 

6) ocena atrakcyjnosci programu zawartego w ofercie - [od 0 do 6] pkt. 
7. Maksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania w konkursie wynosi 41 pkt. 

Dotacja moze bye przyznana tylko w przypadku uzyskania przez oferty nie mniej niz 55% 
punkt6w mozliwych do uzyskania w konkursie. 

8. Rozstrzygniycie konkursu ofert nast~pi w terminie do 1 miesi~ca od daty zakonczenia 
skladania ofert. Oferent moze odwolae siy od rozstrzygniycia konkursu ofert do 
Przewodnicz~cego Komisji Konkursowej w ci~gu 5 dni od daty opublikowania 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem intemetowym 
(http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu Urzydu Miasta Lodzi (http://uml.lodz.pl/dla
mieszkancow/lodzianie-decydujalorganizacje-pozarzadowe/) i na tablicy ogloszen Urzydu 
Miasta Lodzi informacji 0 rozstrzygniyciu konkursu. Odwolanie zostanie rozpatrzone 
w terminie 7 dni. 

9.0g1oszenie 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.pl/dla
mieszkancow/lodzianie-decydujalorganizacje-pozarzadowel) i na tablicy ogloszen Urzydu 
Miasta Lodzi. 

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

11. Zastrzega siy mozliwose przesuniycia terminu skladania ofert, zmiany terminu 
rozstrzygniycia konkursu ofert bez podania przyczyny. 

12. Zastrzega siy mozliwose odwolania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed 
uplywem terminu na zlozenie ofert. 

13. Miasto L6dz zastrzega sobie prawo do odst~pienia od zawarcia umowy 
lub natychmiastowego jej rozwi~ania, jezeli po zakonczeniu procedury konkursowej 
do Urzydu Miasta Lodzi wplynie informacja 0 wymagalnosci zadluzenia oferenta wobec 
Miasta Lodzi (Urzydu Miasta Lodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzydu 
Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczyta 
egzekucja s~dowa, administracyjna b~dz zajycie wierzytelnosci. 

VIII. Wymagania szczeg610we dotycz~ce realizacji zadania: 
1. Adresaci zadania: 1500 os6b 
2. Czas i miejsce realizacji zadania: 24 grudnia 2019 r. godz. 15:00 - Atlas Arena. 
3. Zadanie polegae bydzie na zorganizowaniu miejskiego spotkania wigilijnego dla 

os6b samotnych i czlonk6w rodzin z problemem alkoholowym poprzez zapewnienie cieplych 
posilk6w, napoi i ciast wraz z peln~ obslug~. 

4. Osoby zatrudnione przy realizacji zadania musz~ posiadae niezbydne, okreslone 
przepisami kwalifikacje do realizacji zadania. 



5. Podmiot, realizuj,!-c zadanie, zobowi,!-zany jest do stosowania przeplSOW prawa, 
powszechnie obowi,!-zuj,!-cego, w szczegolnosci przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. 
o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 oraz z 2019 r. poz. 447), ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1669 
oraz z 2019 r. poz. 730), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53, 730 i 1655) oraz ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020). 

6. W zakresie zwi'!-zanym z realizacj,!- zadania publicznego, w tym gromadzeniem, 
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzeniem ich 
do systemow informatycznych, Zleceniobiorca post«puje zgodnie z postanowieniami 
rozporz,!-dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi'l-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. Drz. DE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z poin. 
zm. 1

) 

Uwaga! 
Informacje 0 konkursie moina uzyskac bezposrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw 
Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej UrZl;du Miasta Lodzi przy 
ul Zachodniej 47, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzfjdu Miasta Lodzi, pod adresem 
internetowym_http://bip.umLlodz.pl, na Portalu internetowym Urzfjdu Miasta Lodzi 
http://uml lodz.plldla-mieszkancowllodzianie-decydujalorganizacje-pozarzadowelkonkursy 
orazpod nr tel 42638-47-39. 

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



Wzor formularza ofertowego 

Zal,!cznik N r 1 
do ogloszenia 

(pieczyc oferenta) (data i miejsce zlozenia oferty) 

OFERTA 

(nazwa zadania) 

W okresie od ............................................. do .......................................... . 

I. Dane oferenta: 

1) pelna nazwa ............................................................................................................................ . 

2) fonna prawna .......................................................................................................................... . 

3) numer w Krajowym Rejestrze S,!dowym, w innym rejestrze lub ewidencji 

4) nr NIP .......................................... nr REGON .................................. . 

5) adres: miejscowosc ................................. kod pocztowy .................. .. 
ul .............................................................................................. . 

6) tel ...................................... e-mail: .................................................... . 

7) numer rachunku bankowego: .............................................................. . 

nazwa banku ...................................................................................... . 

8) nazwiska, imiona os6b upowaznionych do reprezentowania oferenta 

9) przedmiot dzialalnosci statutowej ........................................................................ . 



II. Zakres realizacji zadania: 

1. Miejsce i tennin realizacji zadania 

2. Opis grupy adresat6w zadania (w tym liczba uczestnik6w zadania) 

3. Szczeg610wy spos6b realizacji zadania (w tym dzialania planowane do realizacji 
w ramach zadania) 

4. Hannonogram planowanych dzialan w ramach realizacji zadania 

5. Zakladane cele i rezultaty realizacji zadania 

III. Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania 

1. Calkowity koszt zadania ........................................................ w tym wnioskowana kwota 
dotacji ....................................... . 

2. Kosztorys ze wzglydu na rodzaj koszt6w: 

Koszt Koszt 
z tego do z tego 

Lp. Rodzaj koszt6w 
IIose 

jednostkowy Rodzaj 
calkowity 

po kryci a z finansowych 
jednostek 

(w zl) miary (w zl) z wnioskowanej srodk6w wlasnych 
dotacji (w zl) (w zl) 



I Ogolem 

3. Uwagi mog,!ce miec znaczenie przy ocenie kosztorysu 

4. Przewidywane zr6dla finansowania zadania 

Zrodla finansowania zl 0/0 

Wnioskowana kwota dotacji 

Finansowe srodki wlasne 

Ogolem 100 

IV. lone wybrane informacje dotycz~ce realizacji zadania 

1. Informacja 0 zasobie kadrowym i kompetencjach os6b zapewniaj,!cych wykonanie 
zadania, a takze 0 zakresie obowi'!Zk6w tych os6b: 

Kwalifikacje zawodowe Zakres obowi~zk6w 
Lp. Imiy i nazwisko i doswiadczenie i spos6b zaangazowania przy realizacji 

zawodowe zadania 

2. Informacja 0 przewidywanych swiadczeniach wolontariuszy 
(tzw. wklad osobowy) 

pracy spolecznej 

3. Informacja 0 posiadanych zasobach rzeczowych przewidywanych do wykorzystania 
przy realizacji zadania 

4. Informacja 0 wczesniejszej dzialalnosci podmiotu skladaj,!cego oferty, jezeli dzialalnosc 
ta dotyczy zadania okreslonego w ogloszeniu 0 konkursie ofert. 

O§wiadczam(y), ze: 
1) w zakresie zwi'!Zanym z realizacj,! zadania publicznego, w tym gromadzeniem, 

przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzeniem ich 



do system ow informatycznych, Zleceniobiorca postypuje zgodnie z postanowieniami 
rozporz,!dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi'!Zku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogolne rozporz,!dzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1, z poin. zm.2

) 

2) wszystkie podane w ofercie i zal,!cznikach informacje s,! prawdziwe i zgodne z aktualnym 
stanem prawnym i faktycznym; 

3) ..................................................................................................... . 
(wpisac nazwf podmiotu skladajqcego ofertf) jest podmiotem uprawnionym do skladania 
ofert w konkursie zgodnie z cZysci,! II pkt 1 Ogloszenia, tj. podmiotem, ktorego cele 
statutowe lub przedmiot dzialalnosci dotycz,! spraw objytych zadaniami z zakresu zdrowia 
publicznego okreslonymi wart. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. 0 zdrowiu 
publicznym; 

4) zapoznalem/am siy z tresci,! ogloszenia i szczegolowymi warunkami konkursu ofert. 

(podpis osoby upowaZnionej lub podpisy osob upowaznionych 
do skladania oswiadczeil woH w imieniu oferenta) 

2 zmiana wymienionego rozporz'ldzenia zostala ogloszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str.2 



Piecz'!tka firmowa oferenta 

Zal'!cznik Nr 2 
do ogloszenia 

Pelna nazwa oferenta: ................................................................................................................. . 

Adres wraz z kodem pocztowytll: .............................................................................................. .. 

OSWIADCZENIA OFERENTA 

Oferent oswiadcza, ze na dzien zlozenia oferty: 

1) w stosunku do oferenta nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania 
srodk6w publicznych; 

2) w stosunku do os6b uprawnionych do reprezentowania oferenta nie orzeczono zakazu 
pelnienia funkcji zwi,!zanych z dysponowaniem srodkami publicznymi oraz nie S,! one 
karane za umyslne przestypstwo lub umyslne przestypstwo skarbowe; 

3) jest jedynym posiadaczem rachunku, na kt6ry zostan,! przekazane srodki i zobowi,!zuje siy 
go utrzymywac do chwili zaakceptowania rozliczenia tych srodk6w pod wzglydem 
finansowytll i rzeczowym; 

4) kwota srodk6w przeznaczona zostanie na realizacjy zadania zgodnie z ofert,! i w tytll 
zakresie zadanie nie bydzie finansowane z innych zr6del; 

data oraz czytelne podpisy i piecz,!tki 
os6b uprawnionych 

do reprezentowania oferenta 



Zal,!cznik Nr 2 
do zarz,!dzenia Nr .2 G4A I VillI J.9 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia..22 listopada 2019 r. 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej 

§ 1. Ilekroc w niniejszym regulaminie jest mowa 0: 
1) podmiocie uprawnionym do skladania oferty - nalezy przez to rozumiec podmiot, 

o kt6rym mowa wart. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. 0 zdrowiu publicznym; 
2) zadaniu publicznym - nalezy przez to rozumiec zadania z zakresu zdrowia publicznego 

w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. 0 zdrowiu publicznym, 
na wspolfinansowanie realizacji ktorych ogloszony zostal otwarty konkurs ofert; 

3) Komisji Konkursowej - nalezy przez to rozumiec Komisjy Konkursow,!, powolan'! przez 
Prezydenta Miasta Lodzi do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizacjy 
zadania publicznego; 

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

uprawniony do skladania ofert na realizacjy zadania publicznego; 
6) oferencie - nalezy przez to rozumiec podmiot uprawniony do skladania oferty 

w konkursie ofert na realizacjy zadania publicznego. 

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

§ 3. 1. Po uplywie terminu skladania ofert, a przed pierwszym posiedzeniem Komisji 
Konkursowej, Przewodnicz'!cy moze wskazac co najmniej dwoch czlonkow Komisji 
Konkursowej i upowaznic ich do otwarcia zlozonych kopert z ofertami oraz dokonania 
analizy formalnej ofert. 

2. Analiza ofert pod wzglydem formalnym dokonywana jest pod k,!tem spelniania 
wymogow okreslonych w cZysci VII ust. 1 ogloszenia 0 konkursie. 

3. Z czynnosci otwarcia kopert z ofertami oraz analizy ofert pod wzglydem formalnym 
sporz'!dzany jest protok61. 

4. W przypadku stwierdzenia, w wyniku analizy, 0 kt6rej mowa w ust. 2 brak6w 
formalnych ofert podlegaj,!cych usuniyciu zgodnie z cZysci,! VII ust. 2 ogloszenia 
o konkursie, Przewodnicz'!cy zarz'!dza wezwanie oferentow do usuniycia brakow formalnych 
ofert w trybie okreslonym w czysci VII ust. 3 ogloszenia 0 konkursie. 

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

jej czlonkom nie przysluguje zwrot kosztow podrozy. 
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, ktorego wzor okresla zal'!cznik do niniej szego Regulaminu. 
6. W pracach Komisji Konkursowej mog,! uczestniczyc takze, z glosem doradczym, 

osoby posiadaj,!ce specjalistycznC! wiedzy w dziedzinie objytej konkursem. 
7. KaZde posiedzenie jest protokolowane. Protok61 koncowy podpisujC! wszyscy 

czlonkowie Komisji Konkursowej obecni na posiedzeniu. 
8. Obslugy organizacyjno-techniczn,! Komisji Konkursowej zapewnia Wydzial Zdrowia 

i Spraw Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej Urzydu Miasta Lodzi. 



§ 5. 1. Komisja Konkursowa w pierwszej kolejnosci ocenia oferty pod wzglydem 
spelnienia kryteri6w formalnych. W przypadku dokonania analizy formalnej ofert w trybie 
okreslonym w § 3 ust. 1 niniej szego Regulaminu wyniki analizy formalnej ofert s,! 
zatwierdzane przez Komisjy Konkursow'!. Oferty, kt6re spelniaj,! kryteria formalne oceniane 
S,! pod wzglydem merytorycznym. 

2. Oferty skierowane do oceny merytorycznej mog,! bye udostypniane czlonkom 
Komisji Konkursowej pomiydzy posiedzeniami Komisji, w spos6b umozliwiaj,!cy zapoznanie 
siy z ich tresci,!. 

3.0cena merytoryczna dokonywana jest indywidualnie przez czlonk6w Komisji 
Konkursowej na karcie ocen, zgodnie z kryteriami i skalami punktowymi okreslonymi 
w ogloszeniu 0 konkursie. 

4.0cena realizacji zleconych zadan publicznych, w przypadku podmiot6w 
uprawnionych do skladania ofert, kt6re w latach poprzednich realizowaly zlecone zadania 
publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci oraz sposobu rozliczenia srodk6w otrzymanych 
na realizacjy zadan dokonywana jest na posiedzeniu Komisji Konkursowej po uprzednim 
przedstawieniu informacji w tym wzglydzie przez Przewodnicz,!cego. 

5. Koncowa ocena merytoryczna oferty jest sredni,! arytmetyczn,! ocen poszczeg61nych 
czlonk6w Komisji Konkursowej oceniaj,!cych dan,! oferty. 

6. Komisja Konkursowa na podstawie danych zawartych w kartach oceny 
merytorycznej oferty tworzy ranking ofert i przyznaje dofinansowanie ofertom, kt6re 
uzyskaly najwiyksz,! Hose punkt6w. 

7. Po zakonczeniu oceny ofert Komisja Konkursowa sporz'!dza protok61 koncowy oraz 
zestawienie zbiorcze zawieraj,!ce wykaz oferent6w, kt6rych oferty zostaly ocenione 
po zytywnie z uwzglydnieniem wysokosci proponowanego sfinansowania alba 
dofinansowania oraz wykaz oferent6w, kt6rych oferty zostaly zaopiniowane negatywnie. 

§ 6. Po rozstrzygniyciu konkursu ofert, Przewodnicz,!cy bez zbydnej zwloki zamieszcza 
wyniki konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta 
Lodzi, na Portalu (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje
pozarzadowe/konkursy/) i na tablicy ogloszen Urzydu Miasta Lodzi. 



Zal,!cznik 
do Regulaminu 

Dotyczy otwartego konkursu ofert ogloszonego na podstawie zarz,!dzenia 
Nr 2641NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogloszenia 
otwartego konkursu ofert i powolania Komisj i Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym 
konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie zwiykszenia 
dostypnosci i podniesienia jakosci pomocy dla czlonk6w rodzin z problemem alkoholowym 
poprzez zorganizowanie Spotkania Wigilijnego 

OSWIADCZENIE CZLONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Oswiadczam, ze nie pozostajy/pozostajy* 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. 

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

* wlasciwe podkreslic 



N azwa oferenta 

Zal,!cznik Nr 3 
do zarz,!dzenia Nr 2G~ A NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia.v..listopada 2019 r. 

OSWIADCZENIE OFERENT A 

o nieposiadaniu zobowhlzaii 

Oferent oswiadcza, ze na dzien zlozenia oferty: 

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

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

3) nie s~ prowadzone/s~ prowadzone* wobec oferenta egzekucje s'!dowe, administracyjne 
b,!dz zaj((cia wierzytelnosci; 

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

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

* niepotrzebne skreslic 

czytelne podpisy os6b uprawnionychl 
piecz,!tki 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) 


