ZARZ1\DZENIE Nr.2G€A NIII/19
PREZYDENT A MIAST A LODZI
z dnia 1. g U ~~ ora-olD.. 2019 r.
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia i wsparcia
realizacji zadan publicznych w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji Zyciowej oraz wyrownywania szans tych rodzin i osob

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie
gn1innym (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. 25 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy spolecznej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690 i 1818), art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 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 i wsparcia realizacj i
zadan publicznych w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrownywania szans tych rodzin i osob.
2. Trese ogloszenia 0 konkursie, 0 ktorym mowa w Ust. 1, stano wi zal,!cznik
N r 1 do zarz,!dzenia.
3. Ogloszenie publikuje siy poprzezjego zamieszczenie:
1) vi Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.uml.lodz.pl/;
2) na Portalu: http://mnl.lodz.pllngo
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,!, zwan'! dalej Komisj,!, w skladzie:
1) Przewodnicz,!cy
Iwona Iwanicka
Zastypca Dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw
Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej
Urzydu Miasta Lodzi;
2-7) Czlonkowie:
Elzbieta Jaszczak
Zastypca Dyrektora ds. pomocy srodowiskowej
w Miej skim Osrodku Pomocy Spolecznej w Lodzi;
Eliza Ziolkowska-Lewandowicz
Kierownik
Wydzialu
W spierania
Ekonomii
Osrodku
Pomocy
Spolecznej
w
Miejskim
Spolecznej w Lodzi;
Marlena Mazerant
Pomocy
Stacjonamej
kierownik
Wydzialu
w Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej w Lodzi;
przedstawiciel
Biura
ds.
Rewitalizacji
w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzydu
Miasta Lodzi;
2 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. 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'lzku z pracami prowadzonymi przez komisjy w zakresie wynikaj'lcym z realizacji
obowi'lzk6w czlonka komisji.
2. Polecam czlonkom Komisji przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem
praw os6b, kt6rych dane dotycz'l, na podstawie przepis6w prawa, z zachowaniem zasad:
poufnosci, rzetelnosci, przejrzystosci, w minimalnym zakresie, niezbydnym do osi'lgniycia
celu przetwarzania i jedynie przez okres niezbydny do jego osi'lgniycia, zabezpieczanie
danych osobowych przed ich udostypnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez
osoby nieuprawnione, zmian'l, utrat'l, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Upowaznienia czlonkom Komisji udzielam na czas wykonywania przez nich
obowi'lzk6w podczas jej posiedzenia.
4. Zobowi'lzujy czlonk6w Komisji do zachowania w tajemnicy informacji i danych
osobowych przetwarzanych podczas prowadzonego postepowania konkursowego, a takze
sposobu ich zabezpieczenia zar6wno w trakcie, jak i r6wniez po zakoilczeniu prac przez
komisjy konkursow'l.
§ 4. Oferenci skladaj'l oswiadczenie
stanowi za1'lcznik Nr 3 do zarz,!dzenia.

0

nieposiadaniu zobowi'lzail, kt6rego wz6r

§ 5. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zdrowia i Spraw
Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej Urzydu Miasta Lodzi i Dyrektorowi
Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi.
§ 6. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

Zal'lcznik Nr 1
do zarz'ldzenia Nr.zG ~A /VIIII19
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia .z ~ LL~tof(ld(L 2019 r.
OGLOSZENIE
Prezydent Miasta Lodzi
oglasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia i wsparcia realizaeji zadan
publieznyeh w zakresie pomoey spoleeznej, w tym pomoey rodzinom i osobom w trudnej
sytuaeji zyciowej oraz wyrownywania szans tyeh rodzin i osob, dotycz~cych:
I.

Rodzaj i eel zadan, wysokosc srodkow publicznych, ktore Miasto Lodi rna zamiar
p-rzeznaezyc na realizacjft tyeh zadan, termin realizacji zadan oraz dopuszezalne
rezultaty zadan.

1.

Prowadzenie domu pomocy spolecznej 0 zasiygu ponadgminnym dla os6b przewlekle
psychicznie chorych - wsparcie realizacji zadania publicznego.
eel zadania: zapewnienie calodobowej opieki osobom przewlekle psychicznie chorym,
ktore z powodu wieku, choroby, niepelnosprawnosci, nie mog'l samodzielnie
funkcjonowac w codziennym zyciu, a nie mozna zapewnic im niezbydnej pomocy
w formie uslug opiekunczych.
Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
Wysokosc srodkow przeznaczonych na realizacjy dzialania w 2020 r. - do 3.877.356 zl.
W latach 2021 - 2022 przyznanie i wysokosc dotacji byd'l uzaleznione od wysokosci
srodkow finansowych zaplanowanych w budzecie Miasta Lodzi na realizacjy tego
zadania.
Oczekiwane rezultaty zadania: zapewnienie osobom przewlekle psychicznie chorym,
zamieszkalym na terenie Lodzi, calodobowej opieki oraz uslug w zakresie potrzeb
bytowych, opiekunczych, wspomagaj'lcych (zgodnie z rozporz'ldzeniem w sprawie
domow pomocy spolecznej z uwzglydnieniem indywidualnych potrzeb i mozliwosci
podopiecznych).

2.

Prowadzenie domu pomocy spolecznej dla doroslych niepelnosprawnych intelektualnie
myzczyzn - wsparcie realizacji zadania publicznego.
eel zadania: zapewnienie calodobowej opieki niepelnosprawnym intelektualnie
myzczyznom, ktorzy z powodu wieku, choroby, niepelnosprawnosci, nie mog'l
samodzielnie funkcjonowac w codziennym zyciu, a nie mozna zapewnic im niezbydnej
pomocy w formie uslug opiekunczych.
Termin realizacji: od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Wysokosc srodkow przeznaczonych na realizacjy dzialania w 2020 r. - do 505.540 zl.
Oczekiwane rezultaty zadania: zapewnienie niepelnosprawnym intelektualnie
myzczyznom, zamieszkalym na terenie Lodzi, calodobowej opieki oraz uslug w zakresie
potrzeb bytowych, opiekunczych, wspomagaj'lcych (zgodnie z rozporz'ldzeniem
w sprawie do mow pomocy spolecznej z uwzglydnieniem indywidualnych potrzeb
i mozliwosci podopiecznych).

3.

Prowadzenie osrodk6w wsparcia dla osob z zaburzeniami psychicznymi w formie
klubow samopomocy - powierzenie realizacji zadania pUblicznego.
eel zadania: prowadzenie 2 osrodk6w wsparcia w formie klub6w samopomocy dla os6b
z zaburzeniami psychicznymi, kt6re w wyniku uposledzenia niekt6rych funkcji
organizmu lub zdolnosci adaptacyjnych wymagaj'l pomocy do zycia w srodowisku
rodzinnym i spolecznym, w szczegolnosci w celu zwiykszenia zaradnosci
i samodzielnosci zyciowej, a takze ich integracji spolecznej.

Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacjy dzialania w 2020 r. - 336.480,00 zl.
Przewidywana wysokosc srodk6w finansowych w 2020 r. na realizacjy zadania moze
ulec zmianie i uzalezniona bydzie od wysokosci srodk6w przeznaczonych na ten cel
przez Wojewody L6dzkiego.
Wysokosc dotacji w roku 2021 bydzie okreslona zgodnie z art. 51c ustawy z dnia 12
marca 2004 r. 0 pomocy spolecznej. W przypadku braku finansowania realizacji zadania
przez Wojewody, umowa zawarta przez zleceniobiorcy wygasnie z dniem
31 grudnia 2020 r.
Dopuszczalne rezultaty zadania: poprawa stanu funkcjonowania os6b z zaburzeniami
psychicznymi, zamieszkalych na terenie Lodzi.
4.

Prowadzenie mieszkan chronionych (r6znego typu) dla os6b z r6znymi
niepelnosprawnosciami.
eel zadania: zapewnienie mieszkancom warunk6w samodzielnego funkcjonowania
wsrodowisku, w integracj i ze spolecznosciq lokalnq.
Termin realizacji: od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacjy dzialania w 2020 r. - 500.000,00 zl.
W latach 2021 - 2024 przyznanie i wysokosc dotacji bydq uzaleznione od wysokosci
srodk6w finansowych zaplanowanych w budzecie Miasta Lodzi na realizacjy tego
zadania.
Dopuszczalne rezultaty zadania: poprawa stanu funkcjonowania os6b z r6znego typu
niepelnosprawnosciami, zamieszkalych na terenie Lodzi.

II. Informacja 0 zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu co
zadania konkursowe N r 1-4 i zwhlzanych z nimi kosztach, ze szczegolnym
uwzgl~dnieniem wysokosci dotacji przekazanych organizacjom pozarz~dowym
i podmiotom, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie:
1) w roku poprzedzaj~cym rok ogloszenia otwartego konkursu ofert:
1. Prowadzenie domu pomocy spolecznej 0 zasiygu ponadgminnym dla os6b przewlekle
psychicznie chorych: wysokosc srodkow finansowych przekazanych na realizacjy zadania w 2018 r. wyniosla 3.991.440 zl, w tym wysokosc dotacji przekazanych
organizacjom pozarzqdowym i podmiotom, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 3.991.440,00 zl;
2. Prowadzenie domu pomocy spolecznej dla doroslych niepelnosprawnych
intelektualnie myzczyzn: wysokosc srodkow finansowych przekazanych na realizacjy
zadania w 2018 r. wyniosla 456.632 zl, w tym wysokosc dotacji przekazanych
organizacj om pozarzqdowym i podmiotom, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 456.631,92 zl;
3. Prowadzenie osrodk6w wsparcia dla os6b z zaburzeniami psychicznymi w formie
klub6w samopomocy: wysokosc srodkow finansowych przekazanych na realizacjy
zadania w 2018 r. wyniosla 437.304,00 zl, w tym wysokosc dotacji przekazanych
organizacj om pozarzqdowym i podmiotom, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 437.304,00 zl;

4. Prowadzenie mieszkan chronionych (r6znego typu) dla os6b z roznymi
niepelnosprawnosciami: wysokosc srodk6w finansowych przekazanych na realizacjy
zadania w 2018 r. wyniosla 500.000,00 zl, w tym wysokosc dotacji przekazanych
organizacjom pozarz'!dowym i podmiotom, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 500.000,00 zl.

2) w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert:
1. Prowadzenie domu pomocy spolecznej 0 zasiygu ponadgminnym dla os6b przewlekle
psychicznie chorych: wysokosc srodkow finansowych przekazanych na realizacjy
zadania w 2019 r. wyniosla 3.975.444 zl, w tym wysokosc dotacji przekazanych
organizacj om pozarz'!dowym i podmiotom, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 3.311.456,00 zl;
2. Prowadzenie domu pomocy spolecznej dla doroslych niepelnosprawnych
intelektualnie myzczyzn: wysokosc srodkow finansowych przekazanych na realizacjy
zadania w 2019 r. wyniosla 497.990 zl, w tym wysokosc dotacji przekazanych
organizacjom pozarz'!dowym i podmiotom, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 409.128,75 zl;
3. Prowadzenie osrodkow wsparcia dla osob z zaburzeniami psychicznymi w formie
klubow samopomocy: wysokosc srodkow finansowych przekazanych na realizacjy
zadania w 2019 r. wyniosla 392.560,00 zl, w tym wysokosc dotacji przekazanych
organizacjom pozarzq.dowym i podmiotom, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 392.560,00 zl;
4. Prowadzenie mieszkan chronionych (roznego typu) dla osob z roznymi
niepelnosprawnosciami: wysokosc srodkow finansowych przekazanych na realizacjy
zadania w 2019 r. wyniosla 500.000,00 zl, w tym wysokosc dotacji przekazanych
organizacjom pozarzq.dowym i podmiotom, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 500.000,00 zl.
III. Warunki przyznawania dotacji.
1.
W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacj e mog,! otrzymac
organizacje pozarz'!dowe oraz podmioty, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, zwane dalej
oferentami, ktore lq.cznie spelniajq. nastypujq.ce warunki formalne:
1) prowadzq. dzialalnosc statutowq. w zakresie objytym konkursem;
2) zlozq. oferty w terminie, a dzialania zaplanuj,! w okresie wskazanym w ogloszeniu
konkursowym;
3) przedstawi,! oferty poprawnie sporz'!dzon'! na formuIarzu zgodnym ze wzorem
okreslonym w aktualnym rozporz,!dzeniu ministra wlasciwego do spraw
zabezpieczenia spolecznego w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora
Wnioskow;
4) prawidlowo oszacuj,! wklad wlasny i kwoty dofinansowania w ramach dotacji;
5) zloz,! oferty z wykorzystaniem Generatora Wnioskow oraz dostarczq. potwierdzenie
zlozenia oferty w wersji papierowej podpisane 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,!zan, stanowi,!ce zal,!cznik Nr 3 do
zarz,!dzenia,
b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sq.dowego, innego rejestru lub ewidencji
(jedynie w sytuacji gdy nie jest on niedostypny w elektronicznej bazie Ministerstwa
Sprawiedli wosci),
c) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow skladajq.cych oferty

wspoln,! niz wynikaj,!cy z Krajowego Rejestru S,!dowego lub innego wlasciwego
rejestru - zal'!cz'! dokument potwierdzaj,!cy upowaznienie do dzialania w imieniu
oferenta( -ow),
d) kopiy umowy lub statutu spolki - w przypadku gdy oferent jest spolk,! prawa
handlowego, 0 ktorej mowa wart. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia .
2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie,
e) dokumenty potwierdzaj,!ce tytul prawny do nieruchomosci, na terenie ktorej bydzie
realizowane zadanie,
f) dokumenty potwierdzaj,!ce kwalifikacje i doswiadczenie kadry, gwarantuj,!cej
odpowiedni poziom uslug,
g) regulamin organizacyjny domu pomocy spolecznej lub jego projekt, zgodny
z rozporz,!dzeniem Ministra Polityki Spolecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie
domow pomocy spolecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734) - dotyczy zadail Nr 1 i 2,
h) zaswiadczenie 0 wpisie domu pomocy spolecznej oraz zezwolenie na prowadzenie
domu pomocy spolecznej wydane przez wojewody wlasciwego ze wzglydu na
polozenie domu - dotyczy zadan N r 1 i 2,
i) regulamin organizacyjny osrodka wsparcia dla osob z zaburzeniami psychicznymi w
formie klubu samopomocy - dotyczy zadania Nr 3,
j) statut osrodka wsparcia dla osob z zaburzeniami psychicznymi w formie klubu
samopomocy - dotyczy zadania Nr 3,
k) program dzialalnosci osrodka wsparcia dla osob z zaburzeniami psychicznymi
w formie klubu samopomocy i roczny plan pracy klubu - dotyczy zadania Nr 3,
1) regulamin organizacyjny mieszkail chronionych lub jego projekt - dotyczy zadania
Nr4,
m) regulamin odplatnosci mieszkail chronionych lub jego projekt - dotyczy zadania Nr 4.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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.
Oferty, ktore spelni,! wymogi formalne opiniowane byd,! pod wzglydem merytorycznym
z uwzglydnieniem kryteriow okreslonych wart. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie.
W konkursie na realizacjy zadan 1, 2, 4 zostanie wybrana jedna oferta, ktora uzyska
najwiyksz,! liczby punktow. W konkursie na realizacjy zadania 3 zostan,! wybrane 2
oferty, ktore uzyskaj,! najwiyksz,! liczby punktow.
Postypowanie konkursowe odbywac siy bydzie z uwzglydnieniem zasad okreslonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie.
Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie moze stanowic 100%
calkowitego kosztu realizacji zadania - dotyczy zadail Nr 1 i 2.
Kwota wnioskowanej dotacji dla jednej oferty stano wi calkowity koszt realizacji zadania
- dotyczy zadania Nr 3.
Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie moze przekroczyc 85 %
calkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym wklad wlasny oferenta nie moze bye
mniejszy niz 15 % calkowitego kosztu realizacji zadania ujytego w ofercie - dotyczy
zadania 4.
Dwie lub wiycej organizacji pozarz,!dowych lub podmiotow, wymienionych wart. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie dzialaj,!ce wspolnie mog,! zlozye oferty wspoln,!.
Oferta wspolna wskazuje:
1) jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego byd,! wykonywac
poszczegolne 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) sposob reprezentacji podmiotow, 0 ktorych mowa w pkt 1, wobec organu
administracji publicznej.

9.

Umowy zawart'! miydzy organizacjami pozarz,!dowymi lub podmiotami wymienionymi
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie, okreslaj,!c,! zakres ich swiadczen skladaj,!cych siy na realizacjy zadania
publicznego, zal'!cza siy do umowy 0 powierzenie/wsparcie realizacji zadania
publicznego.
10. Organizacje pozarz'!dowe lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, skladaj,!ce
oferty wsp6ln,! ponosz'! odpowiedzialnose solidam,! za zobowi,!zanie do wykonania
zadania publicznego w zakresie i na zasadach okreslonych w umowie 0 wsparcie
i powierzenie realizacji zadania publicznego, sporz,!dzonej z uwzglydnieniem art. 151
ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz przepis6w ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie.

IV. Warunki realizacji zadania.
1. Szczeg610we warunki realizacji ww. zadania okresli umowa, sporz'!dzona w oparciu
o rozporz,!dzenie Przewodnicz,!cego Komitetu do Spraw Pozytku Publicznego
z dnia 29 paidziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w
dotycz,!cych realizacji zadan publicznych oraz wzor6w sprawozdan z wykonania tych
zadan (Dz. U. poz. 2057).
2. Podmioty, kt6re otrzymaj,! dotacjy na realizacjy zadania s,! zobowi'!zane zamieszczae
w spos6b czytelny informacjy, iz realizowany projekt jest dofinasowany/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,! informacjy kierowan'! do odbiorc6w w nastypuj,!cym brzmieniu:
"Zadanie
(nazwa
zadania)
zostalo/jest
zrealizowane/realizowane
dziyki
dofinansowaniulfinansowaniu z budzetu Miasta Lodzi". Logotyp dostypny jest na stronie:
http://uml.1 odz. pl/dla-n1ieszkancovd0- mi escie/herb-logo-i -syn1 bo le- Iodzi/.
3. W trakcie realizacji zadania mog,! bye dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu
jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mog,! zmieniae istoty zadania publicznego.
Istotne zmiany wymagaj,! zgloszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Miasta Lodzi.
Oferent zobligowany jest przedstawie zaktualizowany zakres dzialalliharmonogramu po
uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagaj,! aneksu do umowy.
4. Dopuszcza siy mozliwose dokonania przesuniye pomiydzy poszczeg6lnymi pozycjami w
kosztorysie bez koniecznosci aneksowania umowy. Przesuniycia zwiykszaj,!ce
procentow,! wartose dotacji 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 wyl,!cznie 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 L6di;
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 poznleJ
niz 14 dni po jego zakonczeniu, jednak w terminie nie p6iniejszym 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)

zwiq.zanych z zakupem srodkow trwalych, ktorych j ednostkowy koszt nie przekracza
3.500,00 zl;
8) zgodnych z wymaganiami szczego1owymi realizacji zadania zawartymi w cZysci
IX ogloszenia.
VI. Koszty niekwalifikowane.
Za koszty, ktorych nie mozna sfinansowac z przyznanej dotacji uznaje siy w szczegolnosci:
1) zobowiq.zania powstale przed terminem rozpoczycia zadania;
2) budowy, zakup budynkow lub lokali, zakup gruntow;
3) wydatki zwiq.zane z dzia1alnosciq. gospodarczq.;
4) odsetki od zobowiq.zan uregulowanych po terminie platnosci;
5) koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komomiczej i administracyjnej, a takze koszty
procesow sq.dowych oraz koszty realizacj i ewentualnych postanowien;
6) wydatki zwiq.zane z umowq. leasingu, a w szczegolnosci: podatek, marza finansujq.cego,
odsetki od refinansowania kosztow, koszty ogolne, oplaty ubezpieczeniowe;
7) odliczony podatek V AT.

VII. Termin i warunki sldadania ofert.
1. Oferty w konkursach ofert sklada siy na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem
okreslonym w aktualnym rozporzq.dzeniu Przewodniczq.cego Komitetu do spraw Pozytku
Publicznego w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w.
2. Potwierdzenie zlozenia oferty w Generatorze W niosk6w powinno zostae wydrukowane,
prawid1owo podpisane i zlozone w punkcie kancelaryjnym Wydzia1u Zarzq.dzania
Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Polityki Spo1ecznej Urzydu Miasta Lodzi
przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzydu Miasta Lodzi, w
nieprzekraczalnym terminie 22 dni od dnia ukazania siy ostatniego ogloszenia, 0 kt6rym
mowa w § 1 ust. 3 zarzq.dzenia. Kazde potwierdzenie oferty dotyczq.ce odrybnego zadania
winno bye zlozone oddzielnie.
3. Za prawid10we zostanq. uznane podpisy z pieczq.tkq. imiennq., a w przypadku braku
pieczq.tki - z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym
podpisem, umozliwiajq.cym weryfikacjy os6b podpisujq.cych potwierdzenie zlozenia
oferty.
4. Do konkursu ofert mogq. bye skladane oferty, ktorych realizacja:
1) rozpoczyna siy nie wczesniej niz 1 stycznia 2020 r. i konczy Sly nle pozniej niz
31 grudnia 2022 r. - dotyczy zadania Nr 1;
2) rozpoczyna siy nie wczesniej niz 1 kwietnia 2020 r. i konczy siy nie pozniej niz
31 grudnia 2020 r. - dotyczy zadania Nr 2;
3) rozpoczyna siy nie wczesniej niz 1 stycznia 2020 r. i konczy siy nle pozniej niz
31 grudnia 2021 r. - dotyczy zadania Nr 3;
4) rozpoczyna siy nie wczesniej niz 1 kwietnia 2020 r. i konczy siy nle pozniej niz
31 grudnia 2024 r. - dotyczy zadania Nr 4.
5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu nastypujq.cych blydow
formalnych:
1) zlozenie po terminie;
2) niewypelnienie wszystkich punkt6w formularza oferty;
3) zlozenie w spos6b niezgodny z wymaganiami szczeg610wymi 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;
7) zlozenie oferty na zadanie, ktore nie jest realizowane na rzecz Miasta Lodzi lub jego
mieszkanc6w;
8) zlozenie oferty na zadanie, kt6rego termin realizacji nie miesci siy w przedziale
czasowym wskazanym w ogloszeniu 0 konkursie;
9) wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spelnia kryterium
okreslonego w ogloszeniu 0 konkursie;

10) wysokose wkladu wlasnego oferenta nie spelnia kryterium okreslonego w ogloszeniu
o konkursie - dotyczy zadan Nr 1, 2 i 4 ;
11) niezlozenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w wraz z potwierdzeniem
zlozenia oferty w wersj i papierowej;
12) zlozenie potwierdzenia zlozenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione.
6. Do ofert, kt6re podlegajq jednokrotnemu usunitrciu brak6w i nieprawidlowosci nalezq
te, w kt6rych:
1) brakjest podpisujednej z os6b uprawnionych na potwierdzeniu zlozenia oferty;
2) nie zalqczono wymaganych zalqcznik6w 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.
7. Braki formalne i nieprawidlowosci wskazane w ust. 6 mogq zostae usunitrte w terminie
do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia 0 koniecznosci uzupelnienia
oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drogq elektronicznq poprzez konto zalozone
przez oferenta w Generatorze Wniosk6w. Ponadto, lista podmiot6w wzywanych
do ich uzupelnienia brak6w formalnych publikowana moze bye na Portalu. Lista
podmiot6w zawiera wskazanie nazwy oferenta, tytul zadania oraz wskazanie brak6w
i nieprawidlowosci do usuniycia.
8. Nieuzupelnienie wszystkich wskazanych 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 mogq sprawdzie oferty
pod wzglydem formalnym i udzielie stosownych wyjasnien najp6zniej w terminie
do 2 dni ro boczych przed uplywem terminu skladania ofert.
10. Oferent nie moze posiadae wymagalnego zadluzenia wobec 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 16dz alba 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 jest jednak zwi,!zane ofert,! w tym
zakresie.
15. W przypadku udostypnienia utworu za zasadzie wolnej licencji Miasto L6dz zastrzega
koniecznose wskazania obok autora informacji, ze utw6r powstal przy finansowaniu ze
srodk6w Miasta Lodzi.
16. Kwestie przekazania praw autorskich alba udostepnienia utwor6w na zasadzie wolnej
licencji zostan,! uregulowane w umowie, kt6ra doprecyzuje takze informacjy 0
dofinansowaniu przez Miasto L6dz.
VIII. Kryteria i tryb wyborn ofert.
1. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 30 dni od daty okreslaj,!cej koncowy
termin skladania ofert. 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 6] pkt;

przedstawiona
kalkulacja
kosztow
realizacji
zadania
publicznego,
w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego - [od 0 do 8] pkt;
3) proponowana jakose wykonania zadania i kwalifikacje osob przy udziale ktorych
oferent bydzie realizowae zadanie publiczne - [od 0 do 14] pkt;
4) wysokose planowanego przez oferenta udzialu srodkow finansowych wlasnych
lub srodkow pochodz,!cych z innych zrodel na realizacjy zadania publicznego
- [od 0 do 5] pkt;
5) planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia
wolontariuszy i praca spoleczna czlonkow - [od 0 do 5] pkt;
6) ocena realizacji zadan publicznych w przypadku oferenta, ktory w latach
poprzednich realizowal zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci
i terminowosci oraz sposobu rozliczenia srodkow otrzymanych na realizacjy zadan
- [od -2 do 2] pkt.
Maksymalna liczba punktow mozliwych do uzyskania w konkursie wynosi 35 pkt
(dotyczy zadania Nr 3) oraz 40 pkt (dotyczy zadan Nr 1, 2 i 4). Dotacja moze bye
przyznana tylko w przypadku uzyskania przez oferty nie mniej niz 55% punktow
mozliwych do uzyskania w konkursie.
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.
Ogloszenie wynikow konkursu ofert nast,!pi niezwlocznie po jego rozstrzygniyciu
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem intemetowym: http://bip.uml.lodz.pl,na
Portalu: http://uml.lodz.pl/ngo ina tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi.
0 rozstrzygniyciu co do oferty oraz 0 przyznanej kwocie dotacji oferent jest
zawiadamiany rowniez elektronicznie.
Konkurs ofert zostaje uniewazniony, jezeli:
1) nie zlozono zadnej oferty;
2) zadna ze zlozonych ofert nie spelniala wymogow zawartych w ogloszeniu 0 konkursie.
Zastrzega siy mozliwose przesuniycia terminu skladania ofert, zmiany terminu
zakonczenia postypowania konkursowego oraz zmiany wysokosci srodkow
w zadaniach konkursowych,- nie pozniej niz do dnia zatwierdzenia wynikow konkursu.
Zastrzega siy mozliwose odwolania konkursu ofert, przed uplywem terminu skladania
ofert w danym konkursie.
2)

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

IX. Wymagania szczeg610we
1.

dotycz~ce

realizacji zadan:

Szczegolowe warunki realizacj i zadania:
Zadania Nr 1 i 2:
Dom pomocy spolecznej winien swiadczye uslugi bytowe, opiekuncze i edukacyjne
na poziomie obowi,!zuj,!cego standardu, w zakresie i formach wynikaj,!cych
z indywidualnych potrzeb osob w nim przebywajqcych.
Organizacje pozarz'!dowe lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie S,! zobowi,!zane
realizowae zadanie, zgodnie z ustaw'! z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy spolecznej
oraz rozporz,!dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie domow pomocy spolecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734), a takze dysponowae
odpowiedni,! baz'! lokalow,! do jego realizacji.
Osoby zatrudnione przy realizacji zadania musz'! posiadae niezbydne kwalifikacje
do realizacji zadania okreslone ww. przepisami.
Decyzje 0 skierowaniu do domu pomocy spolecznej i decyzje ustalaj,!ce oplaty za pobyt
w domu, wydaje organ gminy wlasciwej dla osoby w dniu jej kierowania do domu
pomocy spolecznej.
Planowany poziom osiagniecia rezultatow (wartosc docelowa): objycie wsparClem
odbiorcow zadania w ilosci nie mniejszej niz zadeklarowana w ofercie.

Spos6b monitorowania rezultat6w/zr6dlo informacii 0 osiqgnit(ciu wskaznika: ilose os6b
objytych wsparciem oraz ilose zajye/ilose godzin zajye/liczba dzialan zrealizowanych
wobec uczestnik6w, prowadzonych wedlug grafiku zajye/harmonogramu.
Zadanie N r 3.
Planowana liczba mleJSC w klubie samopomocy wynosi nie wiycej niz okreslona w
regulaminie organizacyjnym/statucie klubu samopomocy, z zastrzezeniem mozliwosci
uruchomienia nowych miejsc po otrzymaniu przez jednostky samorzqdu terytorialnego
zlecajqcq prowadzenie osrodka wsparcia dodatkowych srodk6w od L6dzkiego Urzydu
Wojew6dzkiego.
Organizacje pozarzqdowe lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie Sq zobowiqzane
realizowae zadanie zgodnie z ustawq z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy spolecznej oraz
zgodnie z "Zasadami udzielania gminom i powiatom wojew6dztwa 16dzkiego dotacji
celowych na realizacjy zadania zleconego z zakresu administracji rzqdowej polegajqcego
na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury osrodk6w wsparcia dla os6b z zaburzeniami
psychicznymi oraz sprawowania nadzoru nad wykorzystaniem udzielonych dotacji
i funkcjonowaniem tych jednostek" okreslanymi corocznie przez Wojewody L6dzkiego.
Osoby zatrudnione przy realizacji zadania mUSZq posiadae niezbydne kwalifikacje
do realizacji zadania, okreslone ww. przepisami.
Podmiot zobowiqzany jest do efektywnego wykorzystania miejsc, na kt6re otrzymuje
dotacjy.
Organizacje pozarzqdowe lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie Sq zobowiqzane
dysponowac odpowiedniq bazq lokalowq do realizacj i zadania.
W ofercie nalezy ujqC takze opis bazy lokalowej z podaniem powierzchni og6lnej,
uzytkowej oraz wykazem i usytuowaniem poszczeg6lnych pomieszczen, z kt6rych bydq
korzystac mieszkancy, a takze planowanym wyposazeniem obiektu dla potrzeb realizacji
zadania wraz z informacjq na temat stanu technicznego, w tym stanu zabezpieczenia
ppoz. obiektu. Ponadto w ofercie nalezy uwzglydnic proponowany zakres uslug
swiadczonych w klubie.
Planowany poziom osiqgnit(cia rezultat6w (wartosc docelowa): objycie wsparciem
odbiorc6w zadania w ilosci nie mniej szej niz okreslona w regulaminie
organizacyjnymlstatucie klubu samopomocy.
Spos6b monitorowania rezultat6w/zr6dlo informacji 0 osi,!gnit(ciu wskaznika: ilosc
zrekrutowanych uczestnik6w zadania oraz ilosc zajyc/ilosc godzin zajyc/liczba dzialan
zrealizowanych
wobec
uczestnik6w,
prowadzonych
wedlug
grafiku
zajyc/harmonogramu/planu pracy na dany rok.
Zadanie N r 4.
Mieszkania chronione wspierane przeznaczone Sq dla os6b niepelnosprawnych,
w szczeg6lnosci niepelnosprawnych fizycznie lub os6b z zaburzeniami psychicznymi.
W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia siy uslugi bytowe oraz pomoc
w wykonywaniu czynnosci niezbydnych w zyciu codziennym i realizacji kontakt6w
spolecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielnosci osoby na poziomie jej
psychofizycznych mozliwosci.
Organizacje pozarzqdowe lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie
Sq zobowiqzane realizowac zadanie zgodnie z ustawq z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy
spolecznej, rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 kwietnia
2018 r. w sprawie mieszkan chronionych (Dz. U. z 2018 r. poz. 822), zgodnie z zasadami
okreslonymi w uchwale Nr LIlli 1008/05 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 wrzesnia
2005 r. w sprawie organizacji oraz szczeg610wych zasad ponoszenia odplatnosci za pobyt
w osrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 311
poz. 2889), zmienionej uchwalq Nr LX1I1174/09 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 8 lipca

2009 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 250 poz. 2263), a takze dysponowac odpowiedni,!
baz'! lokalow,! do jego realizacji.
Decyzje 0 skierowaniu do mieszkan chronionych byd,! wydawane przez wlasciwy
miejscowo Wydzial Pracy Srodowiskowej Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej
w Lodzi.
W ofercie nalezy uj,!c takze opis bazy lokalowej z podaniem powierzchni og61nej,
uzytkowej oraz wykazem i usytuowaniem poszczeg6lnych pomieszczen, z kt6rych byd,!
korzystac mieszkancy, a takze planowanym wyposazeniem obiektu dla potrzeb realizacji
zadania wraz z informacj,! na temat stanu technicznego, w tym stanu zabezpieczenia
ppoz. obiektu. Ponadto w ofercie nalezy wskazac ilosc miejsc przewidzianych
w konkretnej lokalizacji mieszkania.
Planowany poziom osi'lgniycia rezultat6w (wartosc docelowa): objycie wsparciem nie
mniej niz 40 os6b.
Spos6b monitorowania rezultat6w/zr6dlo informacji 0 osi'lgniyciu wskaznika: ilosc
zrekrutowanych uczestnik6w zadania oraz ilosc zajyc/ilosc godzin zajyc/liczba dzialail
zrealizowanych
wobec
uczestnikow,
prowadzonych
wedlug
grafiku
zajyc/harmonogramu.
2.

3.

4.
5.

6.

Zadanie zawarte w ofercie moze byc realizowane przy udziale partnera. W przypadku
wskazania partnera niezbydne jest dol,!czenie do oferty umowy partnerskiej,
oswiadczenia partnera lub innego dokumentu poswiadczaj,!cego partnerstwo w realizacji
zadania.
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 przedstawic w ofercie informacjy na ten temat ze wskazaniem
zakresu, w jakim zadanie bydzie realizowane przez podwykonawcow.
Partner nie moze byc podwykonawc,!, jak rowniez podwykonawca nie moze byc
jednoczesnie partnerem.
Podmiot, realizuj,!c zadanie, zobowi,!zany jest do stosowania przeplsow prawa,
powszechnie obowi,!zuj,!cego, w szczegolnosci przepisow z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 1655) oraz ustawy
z-dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych.
W zakresie zwi'!zanym z realizacj,! zadania publicznego, w tym gromadzeniem,
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzeniem ich
do systemow 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 (ogolnego rozporz,!dzenia 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str.1, z poin.zm. 1)

Uwaga!
Informacje 0 konkursie mozna uzyskac bezposrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw
Spolecznych
w Departamencie Polityki Spolecznej
UrZfdu
Miasta
Lodzi
przy ul. Zachodniej 47, w Biuletynie Informacji Pubiicznej, pod adresem internetowym
http://bip.umi.lodz.pi,naPortaluinternetowymUrZfduMiastaLodzilzttp://umi./odz.p//ngo
oraz pod nr tel. 42 638-47-39.

I

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

Zal,!-cznik Nr 2
do zarz,!-dzenia N r .2 6 gA /VIII/l 9
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia .l ~ L,,' ~ tOfQda. 2019 r.
Regulamin pracy Komisji Konkursowej

1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)

§ 1. Ilekroc w niniejszym regulaminie jest mowa 0:
realizatorach konkurow ofert - nalezy przez to rozumiec kierownikow komorek
organizacyjnych Urzt;du Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych, ktorzy
realizuj,!- czynnosci zwi,!-zane z planowaniem, oglaszaniem, przeprowadzaniem,
rozstrzyganiem konkursow ofert oraz kontrol,!- realizowanych zadail i rozliczaniem
przyznanych dotacji;
organizacjach pozarz,!-dowych - nalezy przez to rozumiec organizacje pozarz'!-dowe
oraz podmioty, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie;
konkursie ofert - nalezy przez to rozumiec otwarty konkurs ofert na realizacjt; zadan
publicznych dla organizacji pozarz,!-dowych;
Komisji Konkursowej - nalezy przez to rozumiec Komisjt; Konkursow,!-, powolan,!przez Prezydenta Miasta Lodzi do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
na realizacjt; zadail publicznych;
Przewodnicz,!-cym - nalezy przez to rozumiec Przewodnicz,!cego Komisji Konkursowej;
ofercie - nalezy przez to rozumiec oferty zlozon,! do konkursu ofert przez organizacjy
pozarz'!-dow'!- na realizacjt; zadania publicznego;
oferencie - nalezy przez to rozumiec organizacjy pozarz'!-dow'!- skladaj,!-c,!- oferty
w otwartym konkursie ofert na realizacjy zadania publicznego;
Trybie - nalezy przez to rozumiec Tryb planowania, oglaszania, przeprowadzania
i rozstrzygania otwartych konkursow ofert na realizacjy ze srodkow budzetu miasta Lodzi
zadail publicznych przez organizacje pozarz'!-dowe oraz podmioty, 0 kt6rych mowa
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadail i rozliczania przyznanych dotacji,
wprowadzony odrybnym zarz,!-dzeniem Prezydenta Miasta Lodzi;
Portalu - nalezy przez to rozumiec stront; intemetow,!- Urzydu Miasta Lodzi pod adresem:
http://uml.lodz.pllngo.

§ 2. Po uplywie terminu skladania ofert, Przewodnicz'!-cy, zwoluje posiedzenia
Komisji Konkursowej i zaprasza na posiedzenie osoby w liczbie okreslonej w niniejszym
zarz,!-dzeniu.
§ 3. 1. Komisja Konkursowa obraduje bez udzialu oferentow na posiedzeniach b,!-dz
dokonuje oceny za posrednictwem Generatora Wniosk6w.
2. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodnicz,!-cy lub osoba wyznaczona przez
Przewodnicz,!-cego.
3. Czlonkowie Komisji Konkursowej przed przyst,!-pieniem do oceny skladaj,!oswiadczenie, ktorego wzor okresla zal,!-cznik do niniej szego Regulaminu
7. Kazde posiedzenie jest protokolowane. Protok61 koilcowy podpisuj,!- wszyscy
czlonkowie Komisji Konkursowej, ktorzy brali udzial w posiedzeniach Komisji Konkursowej
lub dokonaii oceny za posrednictwem Generatora Wniosk6w.
8. Obslugy organizacyjno-techniczn,!- Komisji Konkursowej zapewnia realizator
konkursu ofert.
§ 4. 1. Komisja Konkursowa oplnluJe jedynie oferty ocenione pozytywnie
pod wzglydem formalnym z uwzglt;dnieniem 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, ktore uzyskaly najwiyksz,! ilose punktow.
Rekomendacja zawiera propozycjy kwoty dotacji.
3. Nastypnie Komisja Konkursowa sporz'!dza protokol koncowy zawieraj,!cy listy
rankingow'! oraz zestawienie zbiorcze obejmuj,!ce wykaz oferentow, ktorych oferty zostaly
zaopiniowane pozytywnie z uwzglydnieniem wysokosci proponowanej dotacji oraz wykaz
oferentow, ktorych oferty zostaly zaopiniowane negatywnie, zgodnie z zal,!cznikiem Nr 7
do Trybu.
4. Dokumenty, 0 ktorych mowa w ust. 3, przekazywane S,! przez Przewodnicz,!cego
do rozstrzygniycia Prezydentowi Miasta Lodzi lub Wiceprezydentowi Miasta Lodzi.
§ 5. Po rozstrzygniyciu konkursu ofert przez Prezydenta Miasta Lodzi
lub Wiceprezydenta Miasta Lodzi, Przewodnicz,!cy bez zbydnej zwloki zamieszcza wyniki
konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej, na Portalu i tablicach ogloszen Urzydu
Miasta Lodzi.

Zal,!cznik
do Regulaminu

Dotyczy otwartego konkursu ofert ogloszonego na podstawie wskazanej w zarz~dzeniu Nr 26811VIIII19
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert
i powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia
i wsparcia realizacji zadan publicznych w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji Zyciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b.

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 budzi6 uzasadnion,!
w'!tpliwos6 co do mojej bezstronnosci podczas oceniania ofert.
Zobowi,!zujy siy do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych przetwarzanych
podczas prowadzonego postypowania konkursowego, a takze sposobu ich zabezpieczania
zar6wno w trakcie, jaki i r6wniez po zakonczeniu prac przez komisjy konkursow,!.

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

•wlasciwe podkresli6

Zah!cznik Nr 3
do zarz'ldzenia Nr .tG8A IVIII/19
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia .2 8 U 'JtOfl2Jlh 2019 r.
Nazwa oferenta

OSWIADCZENIE OFERENTA *
o nieposiadaniu

zobowi~zaii

Oferent oswiadcza, ze na dzien zlozenia oferty:
1)
2)
3)
4)
5)

nie posiadal posiada* wymagalnego zadluzenia wobec Miasta Lodzi (Urzydu Miasta
Lodzi i miejskichjednostek organizacyjnych);
nie posiada/ posiada* zaleglosci z tytulu realizacji zadan finansowanychl
dofinansowanych z budzetu Miasta Lodzi w latach ubieglych;
nie s~ prowadzone/ s~ prowadzone* wobec oferenta egzekucje s'ldowe,
administracyjne b'ldz zajycia wierzytelnosci;
nie posiada/ posiada* zaleglosci wobec Miasta Lodzi z tytulu najmu lub bezumownego
zajmowania lokalu uzytkowego lub gruntu;
nie posiada/ posiada* zaleglosci wobec Miasta Lodzi z tytulu uzytkowania wieczystego
lub dzierzawy gruntu.

czytelne podpisy osob uprawnionych
I piecz'ltki imienne i podpisy osob
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 wzor oferty w ramach konkursu nie zawiera punktow
stanowi'lcych zawartosc oswiadczenia

