ZARZl\DZENIE Nr ~Gi9NIII/19
PREZYDENTA MIAST A LODZI
z dnia .l g Lt' ~ t
JQ... 2019 r.

0pa

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 rozwoju wsp61not i spolecznosci lokalnych dotycz~cego
przygotowania i przeprowadzenia L6dzkiego Panelu Obywatelskiego
"Zielen w miescie".
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w zwi,!zku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust.
2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz,!dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 511, 1571 i 1815), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 688, 1570 i 2020)
zarz~dzam,

co

nast~puje:

§ 1. 1. Oglaszam otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania
publicznego w zakresie rozwoju wsp6lnot i spolecznosci lokalnych dotycz,!cego
przygotowania i przeprowadzenia L6dzkiego Panelu Obywatelskiego "Zielen w miescie",
zwany dalej Konkursem.
2. Trese ogloszenia 0 Konkursie, 0 kt6rym mowa w ust. 1, stano wi zal,!cznik
Nr 1 do zarz,!dzenia.
3. Ogloszenie publikuje siy poprzezjego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.uml.lodz.pl/;
2) na Portalu http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decydujalngo/, zwanym dalej
Portalem;
3) na tablicach ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi.
§ 2. 1. W celu opiniowania ofert zlozonych do Konkursu,
powolujy Komisjy Konkursow'!, zwan'! dalej Komisj,!, w skladzie:
1)

2-5)

0

kt6rym mowa w § 1,

Przewodnicz,!cy

Katarzyna Dyzio, p.o. Zastypcy Dyrektora Biura ds.
Partycypacj i Spolecznej w Departamencie Polityki
Spolecznej Urzydu Miasta Lodzi;

Czlonkowie:

dw6ch pracownik6w Biura ds. Partycypacji
Spolecznej w Departamencie Polityki Spolecznej
Urzydu Miasta Lodzi;
dw6ch przedstawicieli reprezentuj,!cych 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. Komisja dziala na podstawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowej, stanowi£lcego
zal,!cznik N r 2 do zarz,!dzenia.
3. W pracach Komisji mog,! uczestniczyc takze, z glosem doradczym, osoby
posiadaj,!ce specjalistyczn,! wiedzy w dziedzinie objytej Konkursem.
§ 3. 1. Upowazniam czlonk6w Komisji, niebyd,!cych pracownikami Urzydu Miasta
Lodzi, do przetwarzania danych osobowych w zwi,!zku z pracami prowadzonymi przez
Komisjy w zakresie wynikaj,!cym z realizacji obowiC}-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 nieuprawnione, zmian,!, utrat'!, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. UpowaZnienia, 0 kt6rym mowa w ust. 1, udzielam na czas wykonywania przez
czlonk6w obowiC}-Zk6w podczas posiedzen Komisji.
4. ZobowiC}-Zujy czlonk6w Komisji do zachowania w tajemnicy danych osobowych
przetwarzanych podczas prowadzonego postypowania konkursowego oraz ich zabezpieczenia
w trakcie, jak r6wniez po zakonczeniu prac Komisji.
§ 4. Oferenci skladaj,! oswiadczenie
zal,!cznik Nr 3 do zarz,!dzenia.

0

nieposiadaniu zobowiC}-Zatl, kt6rego wz6r stano wi

§ 5. Wykonanie zarzfldzenia powierzam Dyrektorowi Biura ds. Partycypacji Spolecznej
w Departamencie Polityki Spolecznej Urzydu Miasta Lodzi.

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

i'

NTMrl(
Hanna ZDANOWSKA

Za1'lcznik Nr 1
do zarz'ldzenia Nr .2lO1S NIII/19
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 1.& L~ ~toFolQ. 2019 r.

OGLOSZENIE
Prezydent Miasta Lodzi
oglasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego
w zakresie rozwoju wspolnot i spolecznosci lokalnych dotycz~cego przygotowania
i przeprowadzenia Lodzkiego Panelu Obywatelskiego
"Zielen w miescie" , w zakresie:
I. Rodzaj zadania i wysokosc srodkow publicznych, ktore miasto Lodi ma zamiar
przeznaczyc na realizacj~ tego zadania, a takZe termin realizacji zadania.
Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie
rozwoju wsp6lnot i spolecznosci lokalnych dotycz,!cego przygotowania i przeprowadzenia
L6dzkiego Panelu Obywatelskiego "Zielen w miescie", zwanego dalej Panelem.
Panel obywatelski rozumiany jest jako proces partycypacyjny, w ramach kt6rego grupa
mieszkanc6w miasta Lodzi ma za zadanie wypracowac rekomendacje dotycz'lce waZnych
zagadnien, maj'lc na uwadze dobro wsp6lne spolecznosci.
Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacjy zadania - do 153 280,00 zl w roku 2020.
Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2020 r. do 30 maja 2020 r.

II. Informacja 0 zrealizowanych w roku poprzedzaj~cym rok ogloszenia otwartego
konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe
i zwi~anych z nimi kosztach, ze szczegolnym uwzgl~dnieniem wysokosci dotacji
przekazanych organizacjom pozarz~dowym i podmiotom, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie.
W roku poprzedzaj'lcym rok ogloszenia otwartego konkursu ofert nie byly realizowane zadania
pUbliczne z tego samego zakresu co zadanie konkursowe.

III. Warunki przyznawania dotacji.
1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej Konkursem, dotacj e mog'l otrzymac
organizacje pozarz'ldowe oraz podmioty, 0 kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, zwane dalej
oferentami, kt6re l'lcznie spelniaj'l nastypuj'lce warunki formalne:
1) prowadz'l dzialalnosc statutow'l w zakresie objytym Konkursem, w szczeg6lnosci
w zakresie wspierania rozwoju spoleczenstwa obywatelskiego oraz postaw i mechanizm6w
partycypacyjnych;
2) zloz'l oferty w terminie, a dzialania zaplanuj'l w okresie wskazanym w ogloszeniu
o Konkursie;

3) przedstawi,! oferty poprawnie sporz'!dzon'! na formularzu zgodnym ze wzorem okreslonym
w aktualnym rozporz'!dzeniu ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego
i w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w;
4) zloz'! oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w oraz dostarcz,! potwierdzenie
zlozenia oferty w wersji papierowej podpisane przez osoby upowaznione do skladania
oswiadczen woli w imieniu oferenta;
5) zal'!cz'! nastypuj,!ce zal,!czniki tj.:
a) oswiadczenie oferenta 0 nieposiadaniu zobowi,!zatl, stanowi,!ce zal,!cznik Nr 3 do
zarz,!dzenia (wymagane tylko w przypadku, gdy wz6r oferty w ramach Konkursu nie
zawiera punkt6w stanowi,!cych zawartosc oswiadczenia),
b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru S,!dowego Gedynie w sytuacji gdy nie jest on
dostypny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwosci),
c) kopiy umowy lub statutu sp61ki - w przypadku gdy oferent jest sp61k,! prawa
handlowego, 0 kt6rej mowa wart. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie,
d) opis doswiadczenia oferenta lub os6b, przy udziale kt6rych oferent bydzie realizowac
zadanie publiczne, w realizacji paneli obywatelskich wraz z dokumentacj,!
potwierdzaj,!c,! wykonanie prac, 0 ile oferent posiada takie doswiadczenie,
e) opis doswiadczenia oferenta w stosowaniu narzydzi partycypacji spolecznej, w tym
w szczeg6lnosci takich metod, kt6re sluz,! wypracowywaniu stanowiska przez
uczestnik6w procesu,
f) opis proponowanych ekologicznych rozwi'!Zatl w zakresie materia16w
wykorzystywanych do realizacji Panelu,
g) opis proponowanych sposob6w minimalizacji ilosci odpad6w powstalych w trakcie
realizacji Panelu,
h) opis proponowanych metod dostosowania sposobu prowadzenia Panelu dla os6b
o szczeg6lnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikaj,!cych z braku pelnej
sprawnosci:
• os6b na w6zkach inwalidzkich, poruszaj,!cych siy 0 kulach, 0 ograniczonej
mozliwosci poruszania siy,
• os6b niewidomych i slabo slysz,!cych,
• os6b gluchoniewidomych,
• os6b z niepelnosprawnosciami psychicznymi i intelektualnymi,
• os6b starszych i oslabionych chorobami,
• kobiet w ci~y,
• os6b z malymi dziecmi, w tym z w6zkami dzieciycymi,
• os6b maj,!cych trudnosc w komunikowaniu siy z otoczeniem (takze z
rozumieniem jyzyka pisanego albo m6wionego),
• os6b 0 nietypowym wzroscie (w tym r6wniez dzieci);
i) opis proponowanej metodologii pracy moderatora i facylitator6w maj,!cej na celu
wypracowanie rekomendacji przez panelist6w,
j) dokumentacjy potwierdzaj,!c,! doswiadczenie, kwalifikacje i wyksztalcenie os6b
zaangazowanych w realizacjy zadania, 0 kt6rych mowa w czysci IX ust. 4;
2. Zal'!czniki nalezy zlozyc w formie elektronicznej za posrednictwem Generatora
Wniosk6w dodaj,!c je do skladanej oferty. Dopuszcza siy mozliwosc dostarczenia
zal'!cznik6w w formie papierowej, skladaj,!c je wraz z potwierdzeniem zlozenia oferty.
3. oferty , kt6re spelni,! wymogi formalne opiniowane byd,! pod wzglydem
merytorycznym z uwzglydnieniem kryteri6w okreslonych wart. 15 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. 0 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. W ramach postypowania konkursowego moze bye wyloniony tylko jeden realizator
zadania b,!dz dwie lub wiycej organizacji pozarz'!dowych lub podmiot6w wymienionych
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i wolontariacie, kt6re dzialaj,!c wsp6lnie zlozyly oferty wsp6In'!.
6. Wsp61praca partner6w powinna uwzglydniae
zaangazowanie
partner6w
w wykonywanie konkretnych zadan w projekcie. Partnerstwo bydzie oceniane z punktu
widzenia wkladu partner6w w realizacjy projektu, ich wiedzy i doswiadczenia w obszarze
realizowanego zadania.
7. Umowa partnerska powinna wskazywae roly i zadania partner6w w realizowanym
proj ekcie oraz nazwy zadania konkursowego, kt6rego umowa dotyczy.
8. Kwota wnioskowanej dotacji dla jednej oferty stanowi calkowity koszt realizacji
zadania.
IV. Warunki realizacji zadania.
1. Podmioty, kt6re otrzymaj,! dotacjy na realizacjy zadania s,! zobowi'!Zane zamieszczae
w spos6b czytelny informacjy, iz realizowany projekt jest finansowany 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 intemetowej Zleceniobiorcy, jak r6wniez stosownie do charakteru zadania,
poprzez widoczn,! w miejscu jego realizacji tablicy lub przez ustn'l informacjy kierowan'! do
odbiorc6w w nastypuj,!cym brzmieniu: "L6dzki Panel Obywatelski "Zielen w miescie"
zostalo/jest zrealizowany/realizowany dziyki finansowaniu z budzetu miasta Lodzi". Logotyp
dostypny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescielherb-Iogo-i-symbolelodzi/.
2. W trakcie realizacji zadania mog,! bye dokonywane zmiany w zakresie sposobu
i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mog,! zmieniae istoty zadania
publicznego. Zmiany wymagaj'l zgloszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Miasta
Lodzi. Oferent zobligowany jest przedstawie zaktualizowany zakres dzialalliharmonogramu
po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagaj,! aneksu do umowy.
3. Dopuszcza siy mozliwose dokonania przesuniye pomiydzy poszczeg6lnymi
pozycjami w kosztorysie bez koniecznosci aneksowania umowy. Przesuniycia zwiykszaj,!ce
procentow,! wartose danej pozycji, 0 wiycej niz 25 %, wymagaj,! aneksu do umowy.
Zmniejszenie wydatku moze nast,!pie w dowolnej wysokosci.
V. Koszty kwalifikowane.
Srodki z przyznanej dotacji mog,! bye wydatkowane wy1'lcznie na pokrycie wydatk6w:
1) niezbydnych do realizacji zadania;
2) przewidzianych w ofercie, 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 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) 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 zadan administracyjnonadzorczo-kontrolnych, obsluga prawna i finansowa zadania);
7) zwi'}zanych z zakupem srodkow trwalych, ktorych j ednostkowy koszt nie przekracza
3.500,00 zl;
8) zgodnych z wymaganiami szczegolowymi realizacj i zadania zawartymi w czysci IX
ogloszenia 0 Konkursie.

VI. Koszty niekwalifikowane.
Za koszty, ktorych nie mozna sfinansowae z przyznaneJ dotacji uznaJe siy
w szczegolnosci:
1) zo bowi(}Zania powstale przed terminem rozpoczycia zadania;
2) budowy, zakup budynkow lub lokali, zakup gruntow;
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
procesow s'}dowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowien;
6) wydatki zwi'}zane z umow'}leasingu, a w szczegolnosci: podatek, marza finansuj'}cego,
odsetki od refinansowania kosztow, koszty ogolne, oplaty ubezpieczeniowe;
7) odliczony podatek VAT.
VII. Termin i warunki skladania ofert.
1. Oferty w konkursie ofert sklada siy na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem
okreslonym w aktualnym rozporz'}dzeniu Przewodnicz'}cego Komitetu do spraw Pozytku
Publicznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wnioskow,
w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania siy ogloszenia.
2. Potwierdzenie zlozenia oferty w Generatorze Wnioskow powinno zostae
wydrukowane, prawidlowo podpisane i zlozone w sekretariacie Biura ds. Partycypacji
Spolecznej w Departamencie Polityki Spolecznej Urzydu Miasta Lodzi przy
ul. Piotrkowskiej 115, pokoj nr 201 w nieprzekraczalnym terminie 22 dni od daty ukazania
si~ ogloszenia.
3. Za prawidlowe zostan,} uznane podpisy z piecz'}tk'} imienn,}, a w przypadku braku
piecz'}tki - z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem,
umozliwiaj'}cym weryfikacjy osob podpisuj'}cych potwierdzenie zlozenia oferty.
4. Do konkursu ofert mog'} bye skladane oferty , ktorych realizacja rozpoczyna siy nie
wczesniej niz 1 stycznia 2020 r. i konczy siy nie pozniej niz 30 maja 2020 r.
5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu nastypuj'}cych brakow
formalnych:
1) zlozenie po terminie;
2) niewypelnienie wszystkich punktow formularza oferty;
3) zlozenie w sposob niezgodny z wymaganiami szczegolowymi zawartymi w czysci IX
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, okreslonej w cZysci III ust. 1 pkt 1;
7) zlozenie oferty na zadanie, inne niz wynika z ogloszonego konkursu;
8) zlozenie oferty na zadanie, ktorego termin realizacji nie miesci siy w przedziale czasowym
wskazanym w ogloszeniu 0 konkursie;

9) niezlozenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w wraz z potwierdzeniem
zlozenia oferty w wersj i papierowej;
10) zlozenie potwierdzenia zlozenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione.
6. Do ofert, kt6re podlegaj,! jednokrotnemu usuniyciu brak6w i nieprawidlowosci nalez'!
te, w kt6rych:
1) brak jest podpisu jednej z os6b uprawnionych na potwierdzeniu zlozenia oferty;
2) nie zal'!czono wymaganych zal'!cznik6w wskazanych w ogloszeniu 0 konkursie lub
zlozono je niekompletne;
3) potwierdzenie zlozenia oferty w postaci papierowej nie posiada tej samej sumy kontrolnej
co wersja elektroniczna oferty.
7. Braki formalne i nieprawidlowosci wskazane w ust. 6 mog,! zostae usuniyte
w terminie 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia 0 koniecznosci
uzupelnienia oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drog,! elektroniczn,! poprzez konto
zalozone przez oferenta w Generatorze Wniosk6w. Ponadto, lista podmiot6w wzywanych do
uzupelnienia brak6w formalnych publikowana bydzie na Portalu. Lista podmiot6w zawiera
wskazanie nazwy oferenta, tytul zadania oraz wskazanie brak6w i nieprawidlowosci do
usuniycia.
8. Nieuzupelnienie wszystkich brak6w i nieprawidlowosci, 0 kt6rych mowa w ust. 6 lub
uzupelnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
9. Przed zlozeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mog,! sprawdzie oferty
pod wzglydem formalnym i udzie1ie 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,! bye prowadzone egzekucje s'!dowe, administracyjne b,!dz
zajycia wierzytelnosci.
12. Miasto L6dz zastrzega sobie prawo do odst,!pienia od zawarcia umowy lub
natychmiastowego jej rozwi,!zania, jezeli po zakonczeniu procedury konkursowej do 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 zajycie wierzytelnosci.
13. Miasto L6dz zastrzega sobie mozliwose uregulowania w umowie kwestii praw
autorskich do utwor6w wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa
autorskie zostan,! przekazane Miastu L6dz albo udostypnione przez Wykonawcy w ramach
wolnej licencji.
14. Miasto L6dz dopuszcza mozliwose, ze utwory powstale w ramach wykonywania
zadania publicznego byd,! udostypniane na innych wolnych licencjach niz wskazana wyzej,
jezeli bydzie to wynikalo z uzasadnienia Oferenta. Oferent powinien wskazae rodzaj wolnej
licencji i uzasadnie jej wyb6r. Miasto L6dz nie jestjednak zwi,!zane ofert,! w tym zakresie.
15. W przypadku udostypnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto L6dz
zastrzega koniecznose wskazania obok autora utworu takze informacji, ze utw6r powstal przy
finansowaniu ze srodk6w Miasta Lodzi.
16. Odmowa zawarcie umowy licencyjnej moze stanowie podstawy do odmowy
zawarcie umowy 0 powierzenie zadania, 0 kt6rym mowa w czysci I ogloszenia.
VIII. Kryteria i tryb wyboru ofert oraz termin 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 - od 0 do 9 pkt;

2) proponowanajakose wykonania zadania - od 0 do 12 pkt;
3) przedstawiona
kalkulacja
koszt6w
realizacji
zadania
publicznego,
w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego - od 0 do 6 pkt;
4) ocena realizacji zadail publicznych w przypadku organizacji, kt6re w latach poprzednich
realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym rzete1nosci i terminowosci oraz sposobu
rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacjy zadail- od -2 do 2 pkt;
5) oferent lub osoba przy udziale kt6rych oferent bydzie realizowae zadanie publiczne
posiada doswiadczenie w realizacji panelu obywatelskiego - od 0 do 3 pkt;
6) stosowanie ekologicznych rozwi~ail w zakresie materia16w wykorzystywanych do
realizacji zadania - od 0 do 1 pkt;
7) sposoby minimalizacji ilosci odpad6w powstalych w trakcie realizacji zadania - od 0 do 1
pkt;
8) metody dostosowania sposobu prowadzenia panelu dla os6b 0 szczeg6lnych potrzebach,
w tym indywidualnych, wynikaj'lcych z braku pelnej sprawnosci:
• os6b na w6zkach inwalidzkich, poruszaj'lcych siy 0 kulach, 0 ograniczonej
mozliwosci poruszania siy,
• os6b niewidomych i slabo slysz'lcych,
• os6b gluchoniewidomych,
• os6b z niepelno sprawnosciami psychicznymi i intelektualnymi,
• os6b starszych i oslabionych chorobami,
• kobiet w ci'lzy,
• os6b z malymi dzieemi, w tym z w6zkami dzieciycymi,
• os6b maj'lcych trudnose w komunikowaniu siy z otoczeniem (takZe z
rozumieniem jyzyka pisanego albo m6wionego),
• os6b 0 nietypowym wzroscie (w tym r6wniez dzieci) - od 0 do 2 pkt;
9) proponowana metodologia pracy moderatora i facylitator6w maj'lca na celu
wypracowanie rekomendacji przez panelist6w - od 0 do 2 pkt.
3. Maksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania w Konkursie wynosi 38 pkt.
Dotacja moze bye przyznana tylko w przypadku uzyskania przez oferty nie mniej niz 55%
punkt6w mozliwych do uzyskania w Konkursie.
4. Rozstrzygniycie Konkursu nast'lpi do dnia 31 grudnia 2019 roku.
5. Ogloszenie wynik6w Konkursu ofert nast'lpi niezwlocznie po jego rozstrzygniyciu
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem intemetowym http://bip.uml.lodz.pl/,na
Portalu i na 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 uniewamiony jezeli:
1) nie zlozono zadnej oferty;
2) zadna ze zlozonych ofert nie spelniala wymog6w zawartych w ogloszeniu 0 konkursie.
8. Zastrzega siy mozliwose wydluzenia terminu skladania ofert, zmiany terminu
zakonczenia postypowania konkursowego oraz zmiany wysokosci srodk6w w zadaniu
konkursowym, 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 konkursie.
IX. Wymagania szczeg610we dotycz~ce realizacji zadania.
1. Ilekroe w niniejszym ogloszeniu mowajest 0:
1) Panelistach - nalezy przez to rozumiee mieszkailc6w Lodzi wylonionych w procesie
naboru przeprowadzonym przez Zleceniobiorcy;

2) Panelistach rezerwowych - nalezy przez to rozumiee Panelistow, ktorzy w przypadku
rezygnacji lub nieobecnosci ktoregos z Panelistow uczestnicz'! w ostatecznym glosowaniu
nad rekomendacjami Panelu w ich zastypstwie;
3) Ekspertach - nalezy przez to rozumiee:
a) przedstawicieli srodowiska naukowego 0 tytulach naukowych, zajmuj,!cych Sly
tematyk,! Panelu,
b) przedstawicieli instytucji zajmuj,!cych siy tematyk,! Panelu,
c) przedstawicieli podmiotow wdrazaj,!cych rozwi(}Zania zwi(}Zane z tematyk,! Panelu;
4) Interesariuszach - nalezy przez to rozumiee osoby, grupy osob lub podmioty
zainteresowane prezentacj,! swojego stanowiska zwi,!zanego z tematyk,! Panelu.
2. Celem zadania jest przygotowanie i przeprowadzenie Lodzkiego Panelu
Obywatelskiego "Zielen w miescie". Odbiorc,! uslug w ramach powyzszego zadania maj,! bye
w szczegolnosci mieszkancy miasta Lodzi bezposrednio uczestnicz'!cy w Panelu, jak rowniez
pozostali mieszkancy Lodzi, organizacje pozarz'!dowe, szkoly wyzsze, uczelnie oraz pozostali
Interesariusze zainteresowani przedmiotem prac Panelu.
3. Realizacja zadania w szczegolnosci wymaga uwzglydnienia zagadnien takichjak:
1) opracowanie szczegolowego programu spotkan Panelu we wspolpracy z Zespolem
ds. Lodzkiego Panelu Obywatelskiego "Zielen w miescie" powolanym zarz,!dzeniem
Nr 2245NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi dnia 2 pazdziernika 2019 r. w sprawie
przygotowania, przeprowadzenia oraz wdrozenia rekomendacji Lodzkiego Panelu
Obywatelskiego "Zielen w miescie", powolania Komitetu Koordynacyjnego oraz Zespolu
ds. Lodzkiego Panelu Obywatelskiego "Zielen w miescie" , zwanym dalej Zespolem;
2) opracowanie Regulaminu Pracy Panelu we wspolpracy z Zespolem, w szczegolnosci
z uwzglydnieniem zagadnien dotycz,!cych udzialu Panelistow, zasad i form wyst,!pien
Ekspertow
i
Interesariuszy,
metodologii
prac
nad
rekomendacjami
w trakcie trwania Panelu oraz metod glosowania, w formie zaakceptowanej przez
Zleceniodawcy;
3) zapewnienie mozliwosci udzialu 67 Panelist6w oraz 6 Panelist6w rezerwowych
wylonionych przez Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca otrzyma od Zleceniodawcy listy
kandydatow, ktorzy zglosili siy w wyniku przeprowadzonego przez Zleceniodawcy
naboru kandydatow. Zleceniobiorca wylania do udzialu w panelu kandydatow zgodnie z
metodologi,! dostarczon,! przez Zleceniodawcy w dniu podpisania umowy. Na warunkach
wynikaj ,!cych z umowy 0 wykonanie prac w ramach Panelu Panelisci i Panelisci
rezerwowi maj,! prawo do wynagrodzenia w kwocie wynosz'!cej 500 zl brutto.
Wynagrodzenie platne jest po zakonczeniu Panelu Obywatelskiego wyl,!cznie Panelistom
obecnym na co najmniej 4 spotkaniach Panelu w wymiarze co najmniej 80% trwania
spotkania. Obecnose Panelistow i Panelistow rezerwowych jest weryfikowana w oparciu
o podpisy zlozone na listach obecnosci oraz godziny przyjscia oraz opuszczenia spotkania
Panelu. Srodki finansowe na wynagrodzenia Panelistow musz'! bye pokryte z kwoty
otrzymanej przez Zleceniobiorcy na realizacjy niniejszego zadania.
4) opracowanie tresci podr~cznika dla Panelist6w, zawieraj,!cego informacje 0 istocie
Panelu, jego programie, zasadach jego organizacji oraz informacjach kontaktowych do
przedstawicieli Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy. Dystrybucja podrycznika drog,!
elektroniczn,! i zapewnienie egzemplarzy drukowanych na prosby Panelistow.
Zleceniodawca zapewni zlozenie graficzne podrycznika nie poiniej niz w ci,!gu 5 dni
roboczych od ostatecznego uzgodnienia jego tresci.
5) opracowanie tresci podr~cznika dla Ekspert6w i Interesariuszy, zawieraj,!cego
informacje 0 istocie Panelu i zasadach przygotowania wyst,!pienia oraz dystrybucja
podrycznika drog,! elektroniczn,! do wylonionych Ekspertow i Interesariuszy.

Zleceniodawca zapewni zlozenie graficzne podrycznika nie pozniej niz w ci,!gu 5 dni
ro boczych od ostatecznego uzgodnienia j ego tresci.
6) zapewnienie udzialu nie mniej niZ 15 Ekspert6w z dziedzin dotycz,!cych tematow
przewodnich Panelu. W szczegolnosci nalezy zapewnic:
a) opracowanie kryteriow wyboru Ekspertow;
b) przeprowadzenie przez Zleceniobiorcy naboru Ekspertow. Nabor Ekspertow
bydzie otwarty, a ocen,! Ekspertow zajmowac bydzie siy Komisja ds. wyboru
Ekspertow, w ktorej skladzie znajdowac bydzie siy trzech przedstawicieli
Zleceniobiorcy oraz dwoch przedstawicieli Zespolu. Informacja 0 naborze
dostypna bydzie m.in. na stronie intemetowej Zleceniodawcy;
c) mozliwosc zaprezentowania przez Ekspertow na Panelu wybranych aspektow
zwi,!zanych z przedmiotem Panelu. Do zadail Eksperta nalezalo bydzie:
opracowanie szkicu wyst,!pienia i uzgodnienie go ze Zleceniobiorc,!, wyst,!pienie
podczas spotkania Panelu, udzielanie odpowiedzi na pytania Panelistow zadawane
po wyst,!pieniu, przygotowanie pisemnego podsumowania wyst,!pienia w formie
okreslonej przez Zleceniobiorcy;
d) organizacjy przez Zleceniobiorcy przed rozpoczyciem Panelu spotkania lub
telekonferencji z przedstawicielami Zleceniobiorcy, Zespolu oraz Ekspertami
dotycz'!c'! istoty Panelu, programu poszczegolnych dni Panelu, wymagail w
zakresie przygotowania wyst,!pienia (np. formy prezentacji, czasu przewidzianego
wyst,!pienie)
oraz
wspolpracy
Ekspertow
ze
Zleceniobiorc,!
na
w zakresie zadail opisanych w punkcie cZysci IX ust. 3 pkt 6 lit.c.
Wszelkie koszty udzialu Ekspertow w Panelu ponosi Zleceniobiorca. Wynagrodzenie
eksperta moze wyniesc maksymalnie 1500 zl brutto.
7) przeprowadzenie naboru Interesariuszy, ktorzy zainteresowani s,! przedstawieniem
swojego stanowiska w trakcie Panelu, w celu zaprezentowania Panelistom wszystkich
perspektyw zwi,!zanych z przedmiotem Panelu. W szczegolnosci nalezy zapewnic:
a) opracowanie kryteriow wyboru Interesariuszy;
b) przeprowadzenie przez Zleceniobiorcy otwartego naboru Interesariuszy.
Informacja 0 naborze bydzie dostypna m.in. na stronie internetowej
Zleceniodawcy. Ocen,! zgodnosci dzialalnosci Interesariuszy z przedmiotem
Panelu zajmowac bydzie siy Komisja ds. wyboru Interesariuszy, w ktorej skladzie
znajdowac bydzie siy trzech przedstawicieli Zleceniobiorcy oraz dwoch
przedstawicieli Zespolu;
c) mozliwosc zaprezentowania przez Interesariuszy w trakcie spotkail Panelu
wybranych aspektow zwi,!zanych z przedmiotem Panelu. Do zadail Interesariuszy
nalezalo bydzie: opracowanie szkicu wyst,!pienia, uzgodnienie go ze
Zleceniobiorc,!, wyst,!pienie podczas spotkania Panelu, udzielanie odpowiedzi na
pytania Panelistow zadawane po wyst,!pieniu.
d) organizacjy przez Zleceniobiorcy przed rozpoczyciem Panelu spotkania lub
telekonferencji z przedstawicielami Zleceniobiorcy, Zespolu oraz Interesariuszy
dotycz'!c'! istoty Panelu, programu poszczegolnych dni Panelu, wymagail w
zakresie przygotowania wyst,!pienia (np. formy prezentacji, czasu przewidzianego
na wyst,!pienie) oraz wspolpracy Interesariuszy ze Zleceniobiorc,!
w zakresie zadan opisanych w pUnkcie cZysci IX ust. 3 pkt 6 lit. c.
8) przeprowadzenie pi~ciu spotkan Panelu w miej scu zapewnionym przez Zleceniodawcy
i wskazanym przez niego z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem. Sposrod spotkail
Panelu trzy byd,! mialy charakter edukacyjny, a dwa deliberacyjny. Spotkania odbyd,! siy
w miesi,!cach od lutego do kwietnia 2020 r. w terminach wskazanych przez

Zleceniodawcy z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem i kaZde z nich trwae bydzie po
nie mniej niz 6 godzin i nie wiycej niz 8 godzin. W szczeg6lnosci nalezy zapewnie:
a) catering na piye spotkan obejmujqcy obiad z cieplym posilkiem oraz stale
dostypny bufet z przekqskami oraz zimnymi i cieplymi napojami kazdorazowo dla
100 os6b. Potrawy ma miee charakter weganski, z wylqczeniem posilk6w
dopasowanych do specjalnych potrzeb uczestnik6w, tj. uwzglydniajqcych alergie
pokarmowe lub diety specjalne. Zleceniobiorca kontaktuje siy z Panelistami
i Panelistami rezerwowymi, Ekspertami oraz osobami wskazanymi przez
Zleceniodawcy w celu ustalenia specjalnych potrzeb zywieniowych. Catering ma
bye serwowany z uzyciem zastawy wielokrotnego uzytku,
b) prowadzenie spotkan przez moderatora,
c) facylitator6w na czas pracy grupowej Panelist6w,
d) transmisjy na zywo z trzech spotkail edukacyjnych na oficjalnym profilu Urzydu
Miasta Lodzi na portalu YouTube wraz z tlumaczeniem tych transmisji na zywo
na jyzyk migowy oraz podlozeniem napis6w do nagrail nie p6zniej niz 2 dni po
zakonczeniu transmisji. Jakose transmisji powinna bye r6wnowaZna do transmisji
na zywo z Obrad Rady Miej skiej w Lodzi,
e) materialy do pracy dla Panelist6w, w tym materialy biurowe typu flipchart,
markery, dlugopisy,
f) kaZdorazowe przygotowanie materia16w przed spotkaniem, kt6re bydq wryczane
lub rozsylane drogq elektronicznq Panelistom (zgodnie z ich preferencjami) przed
rozpoczyciem kazdego spotkania, zawierajqce minimum prezentacje przygotowane
przez Ekspert6w i Interesariuszy na dane spotkanie,
g) kazdorazowe przygotowanie materia16w ze spotkail, kt6re bydq wryczane lub
rozsylane drogq elektronicznq Panelistom (zgodnie z ich preferencjami) do 7 dni
po zakonczeniu kazdego spotkania, zawierajqce minimum podsumowanie
informacji prezentowanych danego dnia oraz g16wne wqtki z dyskusji;
9) udzial koordynatora, konsultanta lub moderatora w pracach Zespolu, na zaproszenie
Przewodniczqcego Zespolu;
10) stosowanie siy do zasad identyfikacji wizualnej dostarczonej przez Zleceniodawcy;
11) akceptacjy przez Zleceniodawcy wszystkich opracowanych tresci 0 charakterze
informacyjnym i promocyjnym przed ich publikacjq;
12) przekazywanie Panelistom materia16w od Zleceniodawcy;
13) opracowanie raportu zawierajqcego opis przebiegu, dokumentacjy fotograficznq kaZdego
ze spotkan oraz wyniki z glosowania nad rekomendacjami przeprowadzonego w ramach
L6dzkiego Panelu Obywatelskiego "Zielen w miescie" w terminie do 2 tygodni po
zakonczeniu ostatniego spotkania Panelu.
4. Standardy realizacji zadania:
1) Koordynator zadania - powinien posiadae wyksztalcenie wyzsze oraz udokumentowane
doswiadczenie w prowadzeniu projekt6w finansowanych lub wsp61finansowanych
ze srodk6w publicznych. Do zadail koordynatora nalezy nadz6r nad terminowosciq
i jakosciq dzialail realizowanych w ramach Panelu.
2) Konsultant - powinien posiadae wyksztalcenie wyzsze oraz udokumentowane
doswiadczenie w prowadzeniu proces6w konsultacji spolecznych lub innych proces6w
partycypacyjnych, w ramach kt6rych wypracowane zostaly przez uczestnik6w rozwiqzania
dla konkretnych problem6w. Do zadail konsultanta nalezy m.in. udzial
w pracach Zespolu na zaproszenie Przewodniczqcego Zespolu oraz biezqcy monitoring
i ewaluacja procesu Panelu;
3) Moderator - powinien posiadae wyksztalcenie wyzsze oraz udokumentowane
doswiadczenie w prowadzeniu proces6w konsultacji spolecznych lub innych proces6w

partycypacyjnych w tematyce Panelu. Do zadan moderatora nalezy m.in. prowadzenie
spotkan Panelu, prowadzenie procesu wypracowania rekomendacj i przez Panelistow oraz
udzial w pracach Zespolu;
4) Facylitatorzy - powinni posiadae udokumentowane doswiadczenie w prowadzeniu
konsultacji spolecznych lub innych procesow partycypacyjnych. Do zadan facylitatora
nalezy m.in. prowadzenie i moderowanie pracy grupowej w trakcie wypracowywania
rekomendacji przez Panelistow;
5) Zleceniobiorca w trakcie realizacji zadania zobowiClZany jest do opracowania
i zgromadzenia nast~puj,!cej dokumentacji:
a) potwierdzenie uczestnictwa Panelistow i Panelistow rezerwowych oraz Ekspertow
i Interesariuszy w prowadzonych dzialaniach na listach obecnosci,
b) regulamin prac panelu, 0 ktorym mowa w ust. 3 pkt 2,
c) dokumentacj~ zwi,!zan,! z przeprowadzeniem otwartych naborow Ekspertow
i Interesariuszy, 0 ktorych mowa w ust. 3 pkt 6 i 7,
d) szczegolowy program spotkan Panelu, 0 ktorym mowa w ust. 3 pkt. 1,
e) podr~czniki, 0 ktorych mowa w ust. 3 pkt 4 i 5 wraz z potwierdzeniem ich otrzymania
przez odbiorcow,
f) komplet materialow 0 ktorych mowa w ust. 3 pkt 8 lit. fig wraz z potwierdzeniem
ich otrzymania przez Panelistow,
g) raport z przeprowadzonego panelu, opisany w ust. 3 pkt 13.
5. Zadania zawarte w ofercie mog,! bye realizowane przy udziale partnera. W przypadku
wskazania partnera niezb~dne jest dol,!czenie do oferty umowy partnerskiej poswiadczaj,!cej
partnerstwo w realizacj i zadania.
6. Podmioty, ktore nie maj,! mozliwosci samodzielnej realizacji zadania, zgodnie
z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie, powinny przedstawie w ofercie informacj~ na ten temat ze wskazaniem
zakresu, w jakim zadanie b~dzie realizowane przez podwykonawcow.
7. Partner nie moze bye podwykonawc,!, jak rowniez podwykonawca nie moze bye
jednoczesnie partnerem.
8. Podmiot, realizuj,!c zadanie, zobowi,!zany jest do stosowania przepisow prawa,
w szczegolnosci: mocy 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. 1), 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).
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Zmiana wymienionego rozporz'!dzenia zostala ogloszona w Dz. Urz. UE L 127
z 23.05.2018, str. 2.

Uwaga!
Informacje 0 Konkursie mozna uzyskac bezposrednio w Biurze ds. Partycypacji Spolecznej
w Deparlamencie Polityki Spolecznej Urzttdu Miasta Lodzi P17Jl ul Piotrkowskiej 115 (sekretariat
II pitttro, pok6j nr 1), w godzinach pracy Urzttdu Miasta Lodzi, pod adresem internetowym
Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.umllodz.pi), na Porlalu(http://umLlodz.pVdlamieszkancow/lodzianie-decyduja/ngol) oraz pod nr tel 42/638 40 93.

Zahlcznik Nr 2
do zarz'ldzenia N r .2G1- 9 NIH/19
Prezydenta Miasta Lodzi
do.. 2019 r.
z dnia .l g LL' tit-

ora

Regulamin pracy Komisji Konkursowej

§ 1. Ilekroc w niniejszym Regulaminie jest mowa 0:
1) realizatorach konkursow ofert - nalezy przez to rozumiec kierownikow komorek
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych, ktorzy
realizuj'l czynnoscl zwi'lzane z planowaniem, oglaszaniem, przeprowadzaniem,
rozstrzyganiem konkursow ofert oraz kontrol'l realizowanych zadan i rozliczaniem
przyznanych dotacji;
2) organizacjach pozarz'ldowych - nalezy przez to rozumiec organizacje pozarz'ldowe
oraz podmioty, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie;
3) zadaniu pUblicznym - nalezy przez to rozumiec zadanie publiczne, 0 ktorym 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 realizacjy zadan
publicznych dla organizacji pozarz'ldowych;
5) Komisji Konkursowej - nalezy przez to rozumiec Komisjy Konkursow'l, powolan'l przez
Prezydenta Miasta Lodzi do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizacjy
zadan publicznych;
6) Przewodnicz'lcym - nalezy przez to rozumiec Przewodnicz'lcego Komisji Konkursowej;
7) ofercie - nalezy przez to rozumiec oferty zlozon'l do konkursu ofert przez organizacjy
pozarz'ldow'l na realizacjy zadania publicznego;
8) oferencie - nalezy przez to rozumiec organizacjy pozarz'ldow'l skladaj'lc'l oferty
w konkursie ofert na realizacjy zadania publicznego;
9) Trybie - nalezy przez to rozumiec Tryb planowania, oglaszania, przeprowadzania
i rozstrzygania otwartych konkursow ofert na realizacjy ze srodkow budzetu miasta Lodzi
zadan publicznych przez organizacje pozarz'ldowe oraz podmioty, 0 ktorych mowa
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadan i rozliczania przyznanych dotacji,
wprowadzony odrybnym zarz'ldzeniem Prezydenta Miasta Lodzi;
10) Portalu - nalezy przez to rozumiec strony intemetow'l Urzydu Miasta Lodzi pod adresem:
htlp://uml.1odz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decydujalorganizacje-pozarzadowe/.
§ 2. Po uplywie terminu skladania ofert, Przewodnicz'lcy zwoluje posiedzenia Komisji
Konkursowej i zaprasza na posiedzenie osoby w liczbie okreslonej w niniejszym zarz'ldzeniu.
§ 3. 1. Komisja Konkursowa obraduje bez udzialu oferentow na posiedzeniach b'ldz
dokonuje oceny za posrednictwem Generatora Wnioskow.
2. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodnicz'lcy, lub osoba wyznaczona przez
Przewodnicz'lcego.
3. Czlonkowie Komisji Konkursowej przed przyst'lpieniem do oceny skladaj'l
oswiadczenie, ktorego wzor okresla za1'lcznik do niniej szego Regulaminu.

4. Kazde posiedzenie jest protokolowane. Protok61 koncowy podpisuj'l wszyscy
czlonkowie Komisji Konkursowej, kt6rzy brali udzial w posiedzeniach Komisji Konkursowej
lub dokonali oceny za posrednictwem Generatora Wniosk6w.
5.0bslugy organizacyjno-techniczn'l Komisji Konkursowej zapewnia realizator
konkursu ofert.
§ 4. 1. Komisja Konkursowa oplnluJe jedynie oferty ocenione pozytywnie pod
wzglydem formalnym z uwzglydnieniem zasad okreslonych w rozdziale 6 Trybu.
2. Po zakonczeniu opiniowania ofert Komisja Konkursowa na podstawie danych
zawartych w Kartach oceny merytorycznej oferty tworzy listy rankingow'l ofert
i rekomenduje do dofinansowania oferty , kt6re uzyskaly najwiyksz'l ilose punkt6W.
Rekomendacja zawiera propozycjy kwoty dotacji.
3. Nastypnie Komisja Konkursowa sporz'ldza protok61 koncowy zawieraj'lcy listy
rankingow'l oraz zestawienie zbiorcze obejmuj'lce wykaz oferent6w, kt6rych oferty zostaly
zaopiniowane pozytywnie z uwzglydnieniem wysokosci proponowanej dotacji oraz wykaz
oferent6w, kt6rych oferty zostaly zaopiniowane negatywnie, zgodnie z za1'lcznikiem Nr 7
do Trybu.
4. Dokumenty, 0 kt6rych mowa w ust. 3, przekazywane S'l przez Przewodnicz'lcego
Prezydentowi Miasta Lodzi do podjycia wlasciwych decyzji.
§ 5. Po rozstrzygniyciu konkursu ofert przez Prezydenta Miasta Lodzi, Przewodnicz'lcy
bez zbydnej zwloki zamieszcza wyniki konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej,
na Portalu i na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi.

ZalClcznik
do Regulaminu
Dotyczy otwartego konkursu ofert ogloszonego na podstawie zarzCldzenia Nr 2679NIIII19
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 listopada 2019 r.

OSWIADCZENIE CZLONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Oswiadczam, ze nie pozostaj~/pozostaj~· w takim stosunku prawnym lub faktycznym
z oferentami biorClcymi udzial w procedurze konkursowej, kt6ry moze budzic uzasadnionCl
wCltpliwosc co do mojej bezstronnosci podczas oceniania ofert.
ZobowiClzujy siy do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych przetwarzanych
podczas prowadzonego postypowania konkursowego, a takze sposobu ich zabezpieczenia
zar6wno w trakcie, jaki i r6wniez po zakonczeniu prac przez komisjy konkursowCl.

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

•wlasciwe podkreslic

Zal,!cznik Nr 3
do zarz,!dzenia N r ). ro %9NIH/19
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia .;, g LL' :,tofa...JQ. 2019 r.
[Nazwa oferenta]

OSWIADCZENIE OFERENTA·

Oferent oswiadcza, ze na dzien zlozenia oferty:
1) nie posiada/posiada* wymagalnego zadluzenia wobec Miasta Lodzi (Urzydu Miasta
Lodzi i miejskichjednostek organizacyjnych);
posiada/posiada*
zaleglosci
z
tytulu
realizacji
zadan
2) nie
finansowanychldofinansowanych z budzetu Miasta Lodzi w latach ubieglych;
3) nie s~ prowadzone/s~ prowadzone* wobec oferenta egzekucje s'!dowe, administracyjne
b,!dz zajycia wierzytelnosci;
4) nie posiada/posiada* zaleglosci wobec Miasta Lodzi z tytulu najmu lub bezumownego
zajmowania lokalu uzytkowego lub gruntu;
5) nie posiada/posiada* zaleglosci wobec Miasta Lodzi z tytulu uzytkowania wieczystego
lub dzierzawy gruntu.

czytelne podpisy os6b uprawnionych
/ piecz'!tki imienne i podpisy os6b
uprawnionych

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

• Wymagane tylko w przypadku, gdy wz6r oferty w ramach konkursu nie zawiera punkt6w stanowi~cych
zawartosc oswiadczenia

