
ZARZ1\DZENIE Nr lG8,ZNIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia2 8 U~tOPQJQ 2019 r. 

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

puhlicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zast~pczej. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571, 1696 i 1815) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 
2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511, 1571 i 1815), art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 0 wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastypczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 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 wsparcia realizacji zadan publicznych 
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastypczej. 

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

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 kt6rym mowa 
w § 1, powolujy Komisjy Konkursowq, zwanq dalej Komisjq, w skladzie: 
1) Przewodniczqcy Iwona Iwanicka 

Zastypca Dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw 
Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej 
Urzydu Miasta Lodzi; 

2-7) Czlonkowie: Piotr Rydzewski 
Zastypca Dyrektora Miej skiego Osrodka Pomocy 
Spolecznej w Lodzi ds. opiekunczych; 
Eliza Zi61kowska-Lewandowicz 
Kierownik Wydzialu W spierania Ekonomii 
Spolecznej w Miejskim Osrodku Pomocy 
Spolecznej w Lodzi; 
przedstawiciel Wydzialu W spierania Pieczy 
Zastypczej w Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej 
wLodzi; 
przedstawiciel Biura ds. Rewitalizacji 
w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzydu 
Miasta Lodzi; 
2 osoby wskazane przez organizacje pozarzqdowe 
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, stanowiqcego 
zalqcznik N r 2 do zarzqdzenia. 



§ 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,!zan, kt6rego wz6r 
stanowi zal,!cznik Nr 3 do zarz,!dzenia. 

§ 5. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zdrowia i Spraw 
Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej Urzydu Miasta Lodzi oraz Dyrektorowi 
Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi. 

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



OGLOSZENIE 

Prezydent Miasta Lodzi 

Zalq.cznik Nr 1 
do zarzq.dzenia N r :2 fO 8~ /v II II 1 9 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 1 ~ Ll'~t opo- dQ. 2019 r. 

oglasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadan publicznych 
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastt;pczej: 

I. Rodzaj zadan i wysokosc srodk6w publicznych, kt6re Miasto L6di rna zamiar 
przeznaczyc na realizacj~ tych zadan, a takZe termin realizacji zadan. 
1. Prowadzenie plac6wki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego. 

Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. 
Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacjy zadania w 2020 r. wynOSI: 
do 420 000,00 z1. 
Przewidywana wysokosc srodk6w finansowych w 2020 r. na realizacjy zadania moze 
ulec zmianie w wyniku ustalenia w budzecie Miasta Lodzi innej kwoty 
przeznaczonej na powyzsze zadanie. 
W roku 2021, 2022, 2023 i 2024 przyznanie i wysokosc dotacji bydq. uzaleznione 
od wysokosci srodk6w finansowych zaplanowanych w budzecie Miasta Lodzi 
na realizacjy tego zadania. 

2. Prowadzenie plac6wki opiekunczo-wychowawczej typu specjalistyczno-
terapeutycznego. 
Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. 
Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacjy zadania w 2020 r. wynOSI: 
do 603 976,00 z1. 
Przewidywana wysokosc srodk6w finansowych w 2020 r. na realizacjy zadania moze 
ulec zmianie w wyniku ustalenia w budzecie Miasta Lodzi innej kwoty 
przeznaczonej na powyzsze zadanie. 
W roku 2021, 2022, 2023 i 2024 przyznanie i wysokosc dotacji bydq. uzaleznione 
od wysokosci srodk6w finansowych zaplanowanych w budzecie Miasta Lodzi 
na realizacjy tego zadania. 

3. Organizowanie program6w wspierajq.cych z zakresu podnoszenia umiejytnosci 
opiekunczo-wychowawczych dla rodzic6w dzieci czasowo umieszczonych w pieczy 
zastypczej oraz rodzic6w przezywajq.cych trudnosci opiekunczo-wychowawcze. 
Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 
Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacjy zadania wynosi 5 100,00 z1. 
Przewidywana wysokosc srodk6w finansowych w 2020 r. na realizacjy zadania moze 
ulec zmianie w wyniku ustalenia w budzecie Miasta Lodzi innej kwoty 
przeznaczonej na powyzsze zadanie. 

II. 1. Informacja 0 zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu 
co zadanie konkursowe N r 1 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 poprzedzajq.cym rok ogloszenia otwartego konkursu ofert - 420 000,00 zl, 

w tym wysokosc dotacji przekazanych organizacjom pozarzq.dowym i podmiotom, 
o kt6rych mowa wart. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie - 420 000,00 zl; 



2) w roku ogloszenia konkursu ofert - 420 000,00 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 - 420 000,00 zl. 

2. Informacja 0 zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu 
co zadanie konkursowe N r 2 i zwi~zanych 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 - 603 976,00 zl, 

w tym wysokosc dotacji przekazanych organizacjom pozarz'!dowym i podmiotom, 
o ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie - 550 000,00 zl; 

2) w roku ogloszenia konkursu ofert - 603 976,00 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 - 603 976,00 zl. 

3. Informacja 0 zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu 
co zadanie konkursowe N r 3 i zwi~zanych 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 - 5 075,00 zl, 

w tym wysokosc dotacji przekazanych organizacjom pozarz'!dowym i podmiotom, 
o ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie - 5 100,00 zl; 

2) w roku ogloszenia konkursu ofert - 5 100,00 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 - 5 075,00 zl. 

III. Warunki przyznawania dotacji. 
1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje 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, kt6re l,!cznie spelniaj,! nastypuj,!ce warunki formalne: 
1) prowadz'! dzialalnosc statutow,! w zakresie objytym konkursem; 
2) zloz,! oferty w terminie, a dzialania zaplanuj,! w okresie wskazanym w ogloszeniu 

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

okreslonym w aktualnym rozporz,!dzeniu ministra wlasciwego do spraw 
zabezpieczenia spolecznego w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora 
Wniosk6w; 

4) prawidlowo oszacuj,! wklad wlasny i kwoty dofinansowania w ramach 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,!zan wobec Miasta Lodzi, 
stanowi,!ce zal,!cznik N r 3 do zarz,!dzenia, 

b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru S,!dowego, innego rejestru 
lub ewidencji (jedynie w sytuacji gdy nie jest on niedostypny w elektronicznej 
bazie Ministerstwa Sprawiedliwosci), 



c) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow skladaj,!cych 
oferty wspoln'l niz wynikaj'lcy z Krajowego Rejestru S'ldowego lub innego 
wlasciwego rejestru - zal'lcz'l dokument potwierdzaj'lcy upowaznienie 
do dzialania w imieniu oferenta(-6w), 

d) kopiy umowy lub statutu sp61ki - w przypadku gdy oferent jest sp61k'l prawa 
handlowego, 0 kt6rej mowa wart. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, 

e) dokumenty potwierdzaj'lce tytul prawny do nieruchomosci, na terenie kt6rej 
bydzie realizowane zadanie, 

f) w przypadku zadania 1 i 2 zezwolenie na prowadzenie calodobowej plac6wki 
opiekunczo - wychowawczej danego typu, wydanego przez wojewody 
wlasciwego ze wzglydu na polozenie plac6wki, 

g) w przypadku zadania 1 i 2 statut plac6wki, 
h) w przypadku zadania 1 i 2 regulamin plac6wki, 
i) w przypadku zadania 1 i 2 dokumenty potwierdzaj'lce kwalifikacje dyrektora 

plac6wki oraz kadry, kt6ra zostanie zatrudniona w plac6wce, zgodnie 
z art. 97-99 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 0 wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastypczej, 

j) w przypadku zadania 3 dokumenty potwierdzaj'lce kwalifikacje kadry. 
2. Za1'lczniki nalezy zlozyc w formie elektronicznej za posrednictwem Generatora 

Wniosk6w dodaj'lc je do skladanej oferty. Dopuszcza siy mozliwosc dostarczenia 
za1'lcznik6w w formie papierowej, skladaj'lc je wraz z potwierdzeniem zlozenia oferty. 

3. Oferty ~ kt6re spelni'l wymogi formalne opiniowane byd'l 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. W konkursie na realizacjy: 
1) zadania 1 zostanie wybrana jedna oferta, kt6ra uzyska najwiyksz'lliczby punkt6w; 
2) zadania 2 zostanie wybrana jedna oferta, kt6ra uzyska najwiyksz'lliczby punkt6w; 
3) zadania 3 zostanie wybranajedna oferta, kt6ra uzyska najwiyksz'lliczby punkt6w. 

5. Postypowanie konkursowe odbywac siy bydzie z uwzglydnieniem zasad okreslonych 
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie. 

6. K wota wnioskowanej dotacji dla jednej oferty nie moze stanowic 100 % calkowitego 
kosztu realizacji zadania. 

7. Dwie lub wiycej organizacji pozarz'ldowych lub podmiot6w, wymienionych wart. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie dzialaj'lce wsp6lnie mog'l zlozyc oferty wsp6In'l. 

8. Oferta wsp6lna wskazuje: 
1) jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego byd'l wykonywac 

poszczeg6lne organizacje pozarz'ldowe lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie; 

2) spos6b reprezentacji podmiot6w, 0 kt6rych mowa w pkt 1, wobec organu 
administracji publicznej. 

9. Umowy zawart'l miydzy organizacjami pozarz'ldowymi lub podmiotami wymienionymi 
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie, okreslaj'lc'l zakres ich swiadczen skladaj'lcych siy na realizacjy zadania 
publicznego, za1'lcza siy do umowy 0 wsparcie realizacji zadania publicznego. 

10. Organizacje pozarz'ldowe lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, skladaj'lce 
oferty wsp6ln'l ponosz'l odpowiedzialnosc solidam'l za zobowi'lzanie do wykonania 
zadania publicznego w zakresie i na zasadach okreslonych w umowie 0 wsparcie 
realizacj i zadania publicznego, sporz'ldzonej 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. 896, 1622, 1649 i 2020) oraz przepis6w ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 

dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 



IV. Warunki realizacji zadan. 
1. Szczeg610we warunki realizacji ww. zadan okreslq umowy, sporzqdzone w oparciu 

o rozporzqdzenie Przewodniczqcego Komitetu do Spraw Pozytku Publicznego z dnia 
29 pazdziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych 
realizacji zadan publicznych oraz wzor6w sprawozdan z wykonania tych zadan 
(Dz. U. poz. 2057). 

2. Podmioty, kt6re otrzymajq dotacjy na realizacjy zadan S,! zobowiqzane zamieszczae 
w spos6b czytelny informacjy, iz realizowany projekt jest dofinansowany z budzetu 
Miasta Lodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Lodzi, powinna bye zawarta 
w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materialach informacyjnych, 
promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie intemetowej zleceniobiorcy, jak r6wniez 
stosownie do charakteru zadania, poprzez widocznq w miejscu jego realizacji tablicy 
lub przez ustnq informacjy kierowanq do odbiorc6w w nastypujqcym brzmieniu: 
"Zadanie (nazwa zadania) zostalo/jest zrealizowane/realizowane dziyki dofinansowaniu 
z budzetu Miasta Lodzi". Logotyp dostypny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/dla
mieszkancow/o-miescie/herb-Iogo-i-symbole-Iodzi/. 

3. Dopuszcza siy mozliwose dokonania pomiydzy poszczeg6lnymi pozycjami 
w kosztorysie przesuniye do 10% wysokosci dotacj i, z zachowaniem kwoty dotacj i, 
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 srodk6w przewidzianych na pokrycie koszt6w obslugi zadania, 
w tym koszt6w administracyjnych i wynagrodzen za czynnosci zwi,!zane z obslug,! 
zadania. 0 przesuniyciach, wraz z uzasadnieniem, nalezy poinformowae w sprawozdaniu 
koncowym z realizacji zadania. 

4. Przesuniycia pomiydzy poszczeg6lnymi pozycjami w kosztorysie, w czysci dotyczqcej 
przyznanej dotacji, kt6re przekroczq 10%, wymagaj,! pisemnej zgody realizatora 
konkursu ofert, po wczesniejszym zlozeniu przez zleceniobiorcy stosownego wniosku 
wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagaj,! sporz,!dzenia aneksu. 

5. Przesuniycia wydatk6w po stronie finansowego wkladu wlasnego w uzasadnionych 
okolicznosciach mogq 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. 

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 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 realizacj i zadania i zaplaconych nie poznleJ 
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) zwiqzanych z kosztami obslugi zadania, w tym kosztami administracyjnymi 
(m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadan administracyjno
nadzorczo-kontrolnych, obsluga prawna i finansowa zadania); 

7) zwi,!zanych z zakupem srodk6w trwalych, kt6rych j ednostkowy koszt nie przekracza 
3.500,00 zl; 

8) zgodnych z wymaganiami szczeg6lowymi realizacji zadania zawartymi w czysci 
IX ogloszenia. 



VI. Koszty niekwalifikowane. 
Za koszty, ktorych nie mozna sfinansowae z przyznanej dotacji uznaje siy w szczegolnosci: 
1) zobowiqzania powstale przed terminem rozpoczycia zadania; 
2) budowy, zakup budynkow lub lokali, zakup gruntow; 
3) wydatki zwiqzane z dzialalnosciq gospodarczq; 
4) odsetki od zobowiqzan uregulowanych po terminie platnosci; 
5) koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komomiczej i administracyjnej, a takze koszty 

proces6w sqdowych oraz koszty realizacj i ewentualnych postanowien; 
6) wydatki zwiqzane z umowq leasingu, a w szczegolnosci: podatek, marza finansujqcego, 

odsetki od refinansowania koszt6w, koszty og6lne, oplaty ubezpieczeniowe; 
7) odliczony podatek V AT. 

VII. Termin i warunki skladania ofert. 
1. Oferty do konkursow ofert sklada siy na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem 

okreslonym w aktualnym rozporzqdzeniu ministra wlasciwego ds. zabezpieczenia 
spolecznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w. 

2. Potwierdzenie zlozenia oferty w Generatorze Wniosk6w powinno zostae wydrukowane, 
prawidlowo podpisane i zlozone w pUnkcie kancelaryjnym Wydzialu Zarzqdzania 
Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Polityki Spolecznej Urzydu Miasta Lodzi 
przy ul. Zachodniej 4 7 (parter), w godzinach pracy U rZydu Miasta Lodzi, 
w nieprzekraczalnym terminie 22 dni od dnia ukazania siy ostatniego ogloszenia, 0 
kt6rym mowa w § 1 ust. 3 zarzqdzenia. Kazde potwierdzenie oferty dotyczqce odrybnego 
zadania winno bye zlozone oddzielnie. 

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

4. Do konkursu ofert mogq bye skladane oferty, ktorych realizacja: w przypadku zadania 
1 i 2 rozpoczyna siy nie wczesniej niz 1 stycznia 2020 r. i konczy nie p6zniej 
niz 31 grudnia 2024 f., a w przypadku zadania 3 rozpoczyna siy nie wczesniej 
niz 1 stycznia 2020 r. i konczy nie p6zniej niz 31 grudnia 2020 f., 

5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu nastypujqcych blyd6w 
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, kt6ry nie prowadzi dzialalnosci statutowej w dziedzinie 

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

mieszkanc6w; 
8) zlozenie oferty na zadanie, ktorego termin realizacji nie miesci siy w przedziale 

czasowym wskazanym w ogloszeniu; 
9) wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spelnia kryterium 

okreslonego w ogloszeniu konkursowym; 
10) wysokose wkladu wlasnego oferenta nie spelnia kryterium okreslonego w ogloszeniu 

konkursowym; 
11) niezlozenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wnioskow wraz z potwierdzeniem 

zlozenia oferty w wersji papierowej; 
12) 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 konkursowym 

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 

do 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 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 mog,!- sprawdzie oferty 
pod wzglydem formalnym i udzielie stosownych wyjasnien najp6zniej w terminie 
do 2 dni roboczych przed uplywem terminu skladania ofert. 

10. Oferent nie moze posiadae wymagalnego zadluzenia wobec Miasta Lodzi (Urzydu Miasta 
Lodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), 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 
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. 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; 
2) przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, 

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

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

lub srodk6w pochodz,!-cych z innych zr6del na realizacjy zadania publicznego 
- [od 0 do 5] pkt; 

5) planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia 
wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w - [od 0 do 5] pkt; 

6) ocena realizacji zadan publicznych w przypadku organizacji, 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. 

3. Maksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania w konkursie wynosi 40 pkt. 
Dotacja moze bye przyznana tylko w przypadku uzyskania przez oferty nie mniej 
niz 55% punkt6w mozliwych do uzyskania w konkursie. 



4. Komisja Konkursowa moze zmienic wysokosc dotacji i zakres rea1izacji zadania 
w stosunku do zlozonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga 
zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta. 

5. Ogloszenie wynik6w konkursu ofert nastqpi niezwlocznie po jego rozstrzygniyciu 
w Biu1etynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem intemetowym: 
http://bip.um1.1odz.p1, na Porta1u: http://um1.1odz.p1/d1a-mieszkancow/1odzianie
decydujalorganizacje-pozarzadowe/konkursy i na tab1icy ogloszen Urzydu Miasta Lodzi. 

6. 0 rozstrzygniyciu oraz 0 przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany r6wniez 
elektronicznie. 

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

8. Zastrzega siy mozliwosc przesuniycia terminu skladania ofert, zmiany terminu 
zakonczenia postypowania konkursowego oraz zwiykszenia wysokosci srodkow 
w zadaniu konkursowym, bez podania przyczyny - nie pozniej niz do dnia zatwierdzenia 
wynikow konkursu. 

9. Zastrzega siy moz1iwosc odwolania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed 
otwarciem kopert z ofertami. 

IX. Wymagania szczeg610we dotycz~ce realizacji zadan.: 
1. Szczegolowe warunki realizacji zadan: 

Zadanie 1: 
Glownym celem realizacji zadania bydzie prowadzenie jednej placowki opiekunczo -
wychowawczej typu socjalizacyjnego, zapewniaj,!cej calodobow,! opieky i wychowanie 
14 dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. 
Placowka powinna zapewnic dzieciom m.in.: 
- calodobow,! opieky i wychowanie; 
- zaspokajac niezbydne potrzeby, w szczeg61nosci: emocjonalne, rozwoJowe, 

zdrowotne, bytowe, spoleczne i religijne; 
- realizowac przygotowany we wspolpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku; 
- umozliwic kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba ze s,!d 

postanowi inaczej; 
- podejmowac dzialania w celu powrotu dziecka do rodziny; 
- zapewniac dziecku dostyp do ksztalcenia dostosowanego do jego wieku i mozliwosci 

rozwoj owych; 
- obejmowac dziecko dzialaniami terapeutycznymi; 
- zapewniac korzystanie z przysluguj,!cych swiadczen zdrowotnych; 
- wspolpracowac z innymi podmiotami realizuj,!cymi zadania na rzecz dziecka 

i rodziny. 
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 
realizowac zadanie, zgodnie z ustawq z dnia 9 czerwca 2011 r. 0 wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastypczej oraz rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej 
z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastypczej (Dz. U. Nr 292, 
poz. 1720). 
Zakladane rezultaty zadania publicznego: poprawa jakosci funkcjonowania dzieci 
umieszczonych w p1acowce opiekunczo-wychowawczej. 
Planowany poziom osiqgniycia rezultat6w (wartosc doce1owa): objycie wsparciem nie 
mniej niz 14 dzieci. 
Spos6b monitorowania rezultat6w/zr6dlo informacji 0 osiqgniyciu wskaznika: liczba 
dzieci umieszczonych w placowce opiekunczo-wychowawczej (lista); liczba dzialail 
zrealizowanych wobec dzieckalzgodna z harmonogramem zadanialplanem pomocy 
dziecku (sprawozdanie). 



Zadanie 2: 
Glownym celem realizacji zadania bydzie prowadzenie jednej placowki opiekunczo -
wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego, zapewniajqcej calodobowq 
opieky i wychowanie co najmniej 9 dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. 
Placowka powinna zapewniac, m.in.: 

sprawowanie opieki nad dzieckiem 0 indywidualnych potrzebach, w szczegolnosci: 
legitymujqcym siy orzeczeniem 0 niepelnosprawnosci alba orzeczeniem 
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepelnosprawnosci, wymagajqcym 
stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii, 
wymagajqcym wyr6wnywania opoznien rozwojowych i edukacyjnych, 
zajycia wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, 
logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujqce braki w wychowaniu w rodzinie 
i przygotowujqce do zycia spolecznego, a dzieciom niepelnosprawnym takze 
odpowiedniq rehabilitacjy i zajycia rewalidacyjne. 

Ponadto placowka powinna wspolpracowac z podmiotami realizujqcymi zadania na rzecz 
dziecka i rodziny. 
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 9 czerwca 2011 r. 0 wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastypczej oraz rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej 
z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastypczej (Dz. U. Nr 292, 
poz. 1720). 
Skierowania dzieci do placowki opiekunczo-wychowawczej typu specjalistyczno
terapeutycznego bydq wydawane przez wlasciwy podmiot. 
Zakladane rezultaty zadania publicznego: poprawa jakosci funkcjonowania dzieci 
umieszczonych w placowce opiekunczo-wychowawczej. 
Planowany poziom osiqgniycia rezultatow (wartosc docelowa): objycie wsparciem nie 
mniej niz 9 dzieci. 
Sposob monitorowania rezultat6w/zr6dlo informacji 0 osiqgniyciu wskaznika: liczba 
dzieci umieszczonych w placowce opiekunczo-wychowawczej (lista); liczba dzialan 
zrealizowanych wobec dzieckalzgodna z harmonogramem zadania (sprawozdanie). 
Zadanie 3: 
Glownym celem realizacji zadania bydzie organizowanie programow wspierajqcych 
w formie warsztatow korekcyjno - edukacyjnych, skierowanych do nie mniej 
niz 15 rodzicow dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastypczej oraz rodzicow 
przezywajqcych trudnosci opiekunczo-wychowawcze. 
Uczestniczqcy w warsztatach rodzice powinni nabyc nowe umiejytnosci z zakresu opieki 
i wychowania, w tym: zwiykszyc swiadomosc potrzeb dziecka, wzmocnic roly rodzica, 
poprawic komunikacjy i relacje pomiydzy rodzicami i dziecmi, a takze pomiydzy 
rodzicami a instytucjami wspierajqcymi rodziny, zmienic postawy, spos6b wyrazania 
emocji, poprawic wiyzi rodzinne, nabyc umiejytnosci rozwiqzywania problemow 
i konfliktow wewnqtrzrodzinnych. 
W ramach zadania podmiot powinien przeprowadzic rekrutacjy rodzin oraz wskazac 
sposob jej przeprowadzenia. Niezbydne bydzie, przy prowadzeniu rekrutacji rodzin, 
nawiqzanie scislej wspolpracy z Wydzialami Pracy Srodowiskowej Miejskiego Osrodka 
Pomocy Spolecznej w Lodzi oraz Wydzialem W spierania Rodzinnej Pieczy Zastypczej 
Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi. 
Zakladane rezultaty zadania publicznego: wzmocnienie kompetencji opiekunczo
wychowawczych rodzicow dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastypczej oraz 
rodzicow przezywajqcych trudnosci opiekunczo-wychowawcze. 
Planowany poziom osiqgniycia rezultatow (wartosc docelowa): objycie wsparciem nie 
mniej niz 15 rodzic6w. 
Spos6b monitorowania rezultatow/zrodlo informacji 0 osiqgniyciu wskaznika: liczba 
rodzic6w uczestniczqcych w warsztatach (lista), liczba zrealizowanych dzialan 
(sprawozdanie ). 



2. Zadania zawarte w ofercie moze bye 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. 

3. 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 informacjy na ten temat ze wskazaniem 
zakresu, w jakim zadanie bydzie realizowane przez podwykonawcow. 

4. Partner nie moze bye podwykonawc~, jak rowniez podwykonawca nie moze bye 
j ednoczesnie partnerem. 

5. Podmiot, realizuj~c zadanie, zobowi~zany jest do stosowania przepisow 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 zamowieil publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 1655) oraz ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych. 

6. 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 (og61nego rozporz~dzenia 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str.1, z p6zn.zm. 1

) 

Uwaga! 
Informacje 0 konkursie moina uzyskac hezposrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw 
Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej UrZfdu Miasta Lodzi przy ul. Zachodniej 
47, w Biuletynie Informacji Puhlicznej UrZfdu Miasta Lodzi, pod adresem internetowym 
http://hip.umLlodz.pll na Portalu internetowym UrZfdu Miasta Lodzi http://uml.lodz.pl/dla
mieszkancow/lodzianie-decydujalorganizacje-pozarzadowe/konkursy oraz pod nr 
tel. 42 638-47-36, 42 685-43-42. 

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



Zal,!cznik N r 2 
do zarz,!dzenia Nr .2~82 IVIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia,2,8 ~~torQ..olQ.. 2019 r. 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej 

§ 1. Ilekroc w niniejszym regulaminie jest mowa 0: 

1) realizatorach konkurow ofert - nalezy przez to rozumiec kierownikow komorek 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych, ktorzy 
realizuj,! czynnosci zwi,!zane z planowaniem, oglaszaniem, przeprowadzaniem, 
rozstrzyganiem konkursow ofert oraz kontrolq realizowanych zadan i rozliczaniem 
przyznanych dotacji; 

2) organizacjach pozarzqdowych - nalezy przez to rozumiec organizacje pozarzqdowe 
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,!dowych; 

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

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

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

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

i rozstrzygania otwartych konkursow ofert na realizacjy ze srodkow budzetu miasta Lodzi 
zadan publicznych przez organizacje pozarzqdowe 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,!dzeniem Prezydenta Miasta Lodzi; 

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

§ 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. 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 specjalistyczn,! wiedzy w dziedzinie objytej konkursem. 
7. Kazde posiedzenie jest protokolowane. Protokol koncowy podpisuj,! wszyscy 

czlonkowie Komisji Konkursowej obecni na posiedzeniu. 



8. Obslugy organizacyjno-techniczn,! Komisji Konkursowej zapewnia Wydzial 
Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzydu Miasta 
Lodzi wraz z Miejskim Osrodkiem Pomocy Spolecznej w Lodzi. 

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

2. Po zakonczeniu opiniowania ofert Komisja Konkursowa na podstawie danych 
zawartych w Kartach oceny merytorycznej oferty tworzy listy rankingow,! ofert 
i rekomenduje do dofinansowania o fe rty , 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. 

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



Zal,!cznik 
do Regulaminu pracy 
Komisj i Konkursowej 

Dotyczy otwartego konkursu ofert ogloszonego na podstawie wskazanej w zarz,!dzeniu 
Nr 2682/VIIII19 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 wsparcia 
realizacji zadail publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastypczej. 

OSWIADCZENIE CZLONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Oswiadczam, ze nie pozostaj~/pozostaj~· w takim stosunku prawnym lub faktycznym 
z oferentami bior'!cymi udzial w procedurze konkursowej, kt6ry moze budzic uzasadnion,! 
w'!tpliwosc co do mojej bezstronnosci podczas oceniania ofert. 

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

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

·wlasciwe podkreslic 



Nazwa oferenta 

Za1'lcznik Nr 3 
do zarz'ldzenia Nr .l082/VIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 18 U btolo.ol~ 2019 r. 

OSWIADCZENIE OFERENT A 

o nieposiadaniu zobowi~zan 

Oferent oswiadcza, ze na dzien zlozenia oferty: 

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

2) nie posiada/ posiada * zaleglosci z tytulu realizacj i zadan finansowanychl 
dofinansowanych z budzetu Miasta Lodzi w latach ubieglych; 

3) nie s~ prowadzonel s~ prowadzone* wobec oferenta egzekucje s'ldowe, 
administracyjne b'ldz zajycia wierzytelnosci; 

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

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

* niepotrzebne skreslic 

czytelne podpisy os6 b uprawnionych 
I piecz'ltki imienne i podpisy os6b 

uprawnionych 

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) 


