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ZARZ1\DZENIE NrB014 NIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 9 stycznia 2020 r. 

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

w formie wsparcia realizacji zadan publicznych w zakresie: kultury, sztuki, 
ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzCldzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzGtdzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1571), 
art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 i art. 13 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 kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego. 

2. Trese ogloszenia 0 konkursie, 0 kt6rym mowa w ust. 1, stano wi zalGtcznik 
N r 1 do zarzGtdzenia. 

3. Ogloszenie publikuje si~ poprzez jego zamieszczenie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.uml.lodz.pll; 
2) na Portalu http://uml.lodz.pllngo; 
3) na tablicach ogloszen w siedzibie Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 2. 1. W celu opiniowania ofert zlozonych do konkursu ofert, 0 kt6rym mowa w § 1, 
powoluj~ Komisj~ Konkursow~ zwanGt dalej Komisj~ w skladzie: 

1) PrzewodniczGtcy 

2-7) Czlonkowie: 

- Dyrektor Wydzialu Kultury w Departamencie Pracy, 
Edukacji i Kultury Urz~du Miasta Lodzi; 

- dw6ch przedstawicieli Wydzialu Kultury 
w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urz~du 

Miasta Lodzi; 
- przedstawiciel Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie 

Rewitalizacji i Sportu Urz~du Miasta Lodzi; 
trzech przedstawicieli reprezentuj Gtcych organizacj e 
pozarzGtdowe 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 postawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowej, 
stanowiGtcego zalGtcznik Nr 2 do zarzGtdzenia. 

§ 3.1. Upowazniam czlonk6w Komisji do przetwarzania danych osobowych 
w zwi'lZku z pracami prowadzonymi przez Komisj~ w zakresie wynikajGtcym z realizacji 
obowiGtzk6w czlonka Komisji. 



2. Polecam czlonkom Komisji przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem 
praw osob, ktorych dane dotyczq, na podstawie przepisow prawa, z zachowaniem zasad: 
poufnosci, rzetelnosci, przejrzystosci, w minimalnym zakresie, niezb~dnym do osiqgni~cia 
celu przetwarzania i jedynie przez okres niezb~dny do jego osiqgni~cia, zabezpieczanie 
danych osobowych przed ich udost~pnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez 
osoby nieuprawnione, zmianq, utratq, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Upowaznienia czlonkom Komisji udzielam na czas wykonywania przez nich 
obowi'tzkow podczas jej posiedzenia. 

4. Zobowi'l.zuj~ czlonkow Komisji do zachowania w tajemnicy danych osobowych, 
przetwarzanych podczas posiedzenia oraz sposobu ich zabezpieczenia rowniez 
po zakonczeniu jej prac. 

§ 4. Oferenci skladaj'l. oswiadczenie 0 nieposiadaniu zobowi'l.zan, ktorego wzor stanowi 
za1'l.cznik Nr 3 do zarz'l.dzenia. 

§ 5. Wykonanie zarz'l.dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Kultury 

w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 6. Zarz'l.dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

Hanna ZDANOWSKA 
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OGLOSZENIE 

Prezydent Miasta Lodzi 

Zahtcznik Nr 1 
do zarzetdzenia N&ltWIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia stycznia 2020 r. 

oglasza otwarty konkurs ofert w forrnie wsparcia realizacji zadan publicznych 
w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego. 

I. Rodzaje i cele zadan, wysokosc srodkow publicznych, ktore Miasto L6dz rna zarniar 
przeznaczyc na realizacj~ zadan, terrnin realizacji zadan oraz przykladowe oczekiwane 
rezultaty zadan. 

Lp. Rodzaj zadania 
1. OBSZAR I: WYDARZENIA ARTYSTYCZNE 

2. 

Cele zadania: W spieranie imprez kulturalnych, w szczeg6lnosci z zakresu filmu, sztuk 
wizualnych oraz muzyki. Upowszechnianie kultury poprzez produkcj~ i prezentacj~ 
wydarzen artystycznych z r6znych dziedzin sztuki. 
Glowne cechy i przykladowe rezultaty: Proponowane przedsi~wzi~cia po winny bye 
sp6jne z "Polityket Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Lodzi"; zadania moget bye 
realizowane w r6znych formach mi~dzy innymi jako cykliczne festiwale, przegletdy, 
pojedyncze wydarzenia kulturalne np. koncerty, wystawy, przedstawienia, 
performance, happeningi, itp. Aktywny udzial mieszkanc6w Lodzi i gosci spoza miasta 
w wydarzeniach. Promocja Lodzi poprzez realizacj~ wydarzen kulturalnych. 
Przykladowe oczekiwane rezultaty i wskazniki: 
1. Liczba zrealizowanych wydarzen kulturalnych. 
2. Produkcje powstale w wyniku realizacji zadania. 
3. Liczba odbiorc6w bioretcych udzial w wydarzeniach. 

OBSZAR II: DZIALANIA Z ZAKRESU EDUKACJI KUL TURALNEJ 
Cele zadania: Edukacja kulturowa i animacja spoleczno-kulturalna na rzecz dzieci 
i mlodziezy, w tym promocja ich dokonan artystycznych; dzialania wletczajetce dzieci 
1 mlodziez zagrozone wykluczeniem spolecznym; Dzialania z obszaru edukacji 
kulturowej i animacji kulturalnej majetce na celu rozwijanie spolecznosci lokalnych 
i aktywnosci lokalnej mieszkanc6w Lodzi, budowanie poczucia lokalnej tozsamosci 
i solidamosci; Dzialania artystyczne, dzialania z obszaru edukacji kulturowej, animacji 
spoleczno-kulturalnej sluzetce rewitalizacji; Dzialania z zakresu edukacji kulturowej 
i animacji spoleczno-kulturalnej, w tym dzialania partycypacyjne majetce na celu 
integracj~ lokalnej z wielokulturowet spolecznoscict, w szczeg6lnosci dedykowanych 
mniej szosci ukrainskiej. 
Glowne cechy i przykladowe rezultaty: Proponowane przedsi~wzi~cia powinny bye 
sp6jne z zalozeniami i celami strategicznymi "Programu wsparcia i rozwoju edukacji 
kulturalnej w Lodzi". Zadania moget bye realizowane w r6znych formach, 
w szczeg6lnosci jako dlugoterminowe procesy edukacyjne: warsztaty, cykliczne 
przegletdy, dzialania kontynuujetce dotychczasowet aktywnose na polu edukacji 
kulturalnej, tw6rcze, kreatywne i wletczajetce formaty. Wsp61praca mi~dzysektorowa, 
polegajetca na aktywnym udziale partner6w. 
przykladowe oczekiwane rezultaty i wskazniki: 
1. Liczba wydarzen z zakresu edukacji i animacji kulturalnej. 
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2. Liczba os6b obj~tych dzialaniami. 
3. Niwelacja deficyt6w w obszarze kompetencji kulturowych wsr6d doroslych 

mieszkanc6w miasta Lodzi zagrozonych wykluczeniem i wykluczonych 
spolecznie. 

4. Wzrost wiedzy i dzialan w zakresie rozwijania spolecznosci lokalnych i aktywnosci 
lokalnej mieszkanc6w Lodzi. 

5. Rozwijanie wiedzy i umiej~tnosci niezb~dnych w tw6rczym mysleniu i dzialaniu. 
OBSZAR III: WSPIERANIE TWORCZOSCI AMATORSKIEJ 
Cele zadania: Wspieranie artystycznej tw6rczosci amatorskiej, ze szczeg61nym 
uwzgl~dnieniem os6b 60+; Upowszechnianie kultury poprzez produkcj~ i prezentacj~ 
amatorskich wydarzen artystycznych z r6znych dziedzin sztuki; Aktywizacja os6b 
doroslych poprzez wspieranie i upowszechnianie ich artystycznej tw6rczosci. 
GI6wne cechy i przykladowe rezultaty: Zadania moget bye realizowane 
w r6znych formach mi~dzy innymi jako przegletdy, pojedyncze wydarzenia kulturalne 
np. koncerty, wystawy, warsztaty, itp. 
Przykladowe oczekiwane rezultaty i wskazniki: 
1. Liczba os6b zaangazowana w amatorsket tw6rczose, szczeg61nie z uwzgl~dnieniem 

os. 60+. 
2. Produkcje powstale w wyniku realizacji zadania. 
3. Liczba doroslych os6b zaangazowana w realizacj~ zadania. 
4. Wzrost aktywnosci tw6rczej i zainteresowania niet wsr6d os6b doroslych. 
OBSZAR IV: WYMIANA DOROBKU, INFORMACJI I DOSWIADCZEN 
Z ZAKRESU KUL TURY 
Cele zadania: W spieranie realizacji przedsi~wzi~e przyblizajetcych lodzianom 
sylwetki wielkich tw6rc6w kultury 16dzkiej; Wymiana dorobku, informacji 
i doswiadczen z zakresu kultury, w szczeg61nosci wspieranie projekt6w analityczno
diagnostycznych, prac badawczych, konferencji, szkolen i debat; Wymiana dorobku, 
informacji i doswiadczen z zakresu kultury, w szczeg61nosci wspieranie projekt6w 
analityczno-diagnostycznych, prac badawczych, konferencji, szkolen i debat 
z dziedziny kultury i edukacji kulturalnej. 
GI6wne cechy i przykladowe rezultaty: Zadania moget bye realizowane w r6znych 
formach mi~dzy innymi jako przegletdy, pojedyncze wydarzenia kulturalne np. 
koncerty, wystawy, warsztaty. Organizowanie wysokiej jakosci innowacyjnych 
wydarzen, np. konferencji, sesji lub seminari6w naukowych. Projekty analityczno
diagnostyczne, prace badawcze, konferencje, szkolenia i debaty z dziedziny kultury 
w oparciu 0 cele strategiczne "Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Lodzi" 
w tym w szczeg61nosci dotyczetce badania potrzeb i zdiagnozowania oczekiwan 
mlodych tw6rc6w kultury w Lodzi; projekty analityczno-diagnostyczne, prace 
badawcze, konferencje, szkolenia i debaty z dziedziny edukacji kulturalnej w oparciu 
o cele strategiczne "Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Lodzi". 
Przykladowe oczekiwane rezultaty i wskazniki: 
1. Liczba zrealizowanych wysokiej jakosci innowacyjnych wydarzen kulturalnych. 
2. Liczba opracowanych diagnoz. 
3. Liczba przeprowadzonych badan diagnozujetcych wybrane obszary. 
4. Liczba przygotowanych raport6w diagnostycznych. 
5. Liczba os6b obj~tych szkoleniami, konferencjami. 
6. Liczba utworzonych baz wiedzy. 
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5. OBSZAR V: OCHRONA DOBR KULTURY I DZIEDZIC TWA 
NARODOWEGO 
Cele zadania: Dzialania kulturalne zwiqzane z upami~tnieniem i ochronet polskiego 
dziedzictwa z okazji waznych rocznic, w szczegolnosci "Roku lana Kowalewskiego"; 
Dzialania, w tym wydarzenia artystyczne, zwietzane z upami~tnianiem i ochronet 
dziedzictwa narodowego oraz nim inspirowane, a takze przedsi~wzi~cia stawiajetce 
pytania 0 znaczenie historycznego dziedzictwa narodowego dla wspolczesnych praktyk 
kulturowych. 
Glowne cechy i przykladowe rezultaty: Proponowane przedsi~wzi~cia powinny bye 
spojne z "Polityket Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Lodzi"; zadania moget bye 
realizowane w roznych formach mi~dzy innymi jako festiwale, przegletdy, pojedyncze 
wydarzenia kulturalne np. koncerty, wystawy, przedstawienia, performance, 
happeningi, itp. Aktywny udzial mieszkancow Lodzi i gosci spoza Miasta 
w wydarzeniach. Promocja Lodzi poprzez realizacj~ wydarzen. 
Przykladowe oczekiwane rezultaty i wskazniki: 
1. Liczba zrealizowanych wysokiej jakosci innowacyjnych wydarzen kulturalnych. 
2. Produkcje powstale w wyniku realizacji zadania. 
3. Wzrost wiedzy wsrod mieszkancow Lodzi na temat dokonan lana Kowalewskiego. 
4. Liczba odbiorcow bioretcych udzial w wydarzeniach. 
5. Liczba osob obj~tych dzialaniami. 

Kazdy oferent moze zloZye maksymalnie dwie oferty w konkursie. 

Termin realizacji zadan: od 3 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Wysokosc srodkow przeznaczonych na realizacj~ wszystkich zadaii w 2020 r.: 
do 2.078.000,00 zl. 

II. Informacja 0 zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu 
co zadanie konkursowe 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. 0 dzialalnosci pOZytku 
publicznego i 0 wolontariacie. 
1) w roku poprzedzajetcym rok ogloszenia otwartego konkursu ofert: 

w 2019 r. srodki na realizacj~ zadan obj~tych konkursem wyniosly: 2.078.000,00 zl. 
2) w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert: 

w 2020 r. zadanie obj~te konkursem nie bylo realizowane. 

III. Warunki przyznawania dotacji. 

1. W otwartym konkursie ofert zwanym dalej konkursem, dotacje moget otrzymae 
organizacje pozarzetdowe 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 letcznie spelniajet nast~pujetce warunki formalne: 
1) prowadzet dzialalnose statutowet w zakresie obj~tym konkursem; 
2) zlozet ofert~ w terminie, a dzialania zaplanujet w okresie wskazanym w ogloszeniu 

o konkursie; 
3) zamierzajetrealizowae lub realizujetzadania na rzecz mieszkancow Miasta Lodzi; 
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4) przedstawi'l ofert~ poprawnie sporz'ldzon'l, zar6wno pod wzgl~dem merytorycznym jak 
i rachunkowym, na formularzu zgodnym ze wzorem okreslonym w aktualnym 
rozporz'ldzeniu Przewodnicz'lcego Komitetu do spraw Pozytku Publicznego 
w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w; 

5) prawidlowo oszacuj'l wysokosc wkladu oferenta (na wklad mog'l skladac si~ srodki 
finansowe, wklad rzeczowy, wklad osobowy oraz swiadczenia pieni~zne od odbiorc6w 
zadania) i kwot~ dofinansowania w ramach dotacji; 

6) zloz'l ofert~ z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w oraz dostarcz'l potwierdzenie 
zlozenia oferty w wersji papierowej podpisane przez wszystkie osoby upowaznione do 
skladania oswiadczen woli w imieniu oferenta; 

7) zal'lcz'l poprawnie wypelnione za1'lczniki tj.: 
a) oswiadczenie oferenta 0 nieposiadaniu zobowi'lzan, stanowi'lce za1'lcznik Nr 3 do 

zarz'ldzenia; 
b) kopi~ 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. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie; 

c) list intencyjny, umowa najmu, przyrzeczenia najmu lub uzyczenia lokalu niezb~dnego 
do przeprowadzenia merytorycznej cz~sci zadania (tylko jesli dotyczy to realizacji 
zadania); 

d) deklaracja wsp61pracy od ewentualnych partner6w projektu (tylko jesli dotyczy to 
realizacji merytorycznej cz~sci zadania). 

8) Oferent w celu wyeliminowania podw6jnego dofinansowania, z budzetu Miasta Lodzi 
moze otrzymac tylko jedn'l dotacj~ na realizacj~ konkretnej oferty (zadania publicznego) 
zgloszonej do konkursu. 
2. Za1'lczniki nalezy zlozyc w formie elektronicznej za posrednictwem Generatora 

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

3. o ferty , kt6re spelni'l wymogi formalne opiniowane b~d'l pod wzgl~dem 

merytorycznym z uwzgl~dnieniem kryteri6w okreslonych wart. 15 ust. 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie, wedlug nast~puj'lcych 
kryteri6w: 
1) mozliwosc realizacji zadania publicznego przez oferenta; 
2) przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do 

jego zakresu rzeczowego; 
3) proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b przy udziale, kt6rych oferent 

b~dzie realizowac zadanie publiczne; 
4) wysokosc planowanego przez oferenta udzialu srodk6w finansowych wlasnych lub 

srodk6w pochodz'lcych z innych zr6del na realizacj~ zadania publicznego; 
5) planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy 

i praca spoleczna czlonk6w organizacji; 
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 realizacj~ zadan; 

7) zgodnosc z wymaganiami szczeg610wymi dotycz'lcymi realizacji zadan opisanymi 
w cz~sci IX ogloszenia; 

8) organizacja przedsi~wzi~cia w miejscu lub w spos6b umozliwiaj'lcy udzial w nim os6b 
niepelnosprawnych, zgodnie z "L6dzkim standardem dost~pnosci", stanowi'lcym za1'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 7120/VII117 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 pazdziemika 2017 r. w 
sprawie wprowadzenia "L6dzkiego standardu dost~pnosci". 

Kryteria wymienione w pkt 1-6, zostaly opisane szczeg610wo w za1'lczniku Nr 5 
do zarz'ldzenia Nr 2410/VIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 pazdziemika 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia "Trybu planowania, oglaszania, przeprowadzania i rozstrzygania 
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otwartych konkursow ofert na realizacj~ 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". 

4. Post~powanie konkursowe odbywae si~ b~dzie z uwzgl~dnieniem zasad okreslonych 
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

5. Kwota wnioskowanej dotacji nie moze przekroczye 90% calkowitego kosztu 
realizacji oferty, przy czym wklad oferenta nie moze bye mniejszy niZ 10% calkowitego 
kosztu realizacji zadania uj~tego w ofercie. 

UWAGA! 

Przez wklad oferenta rozumie si~ wklad finansowy, osobowy iIlub rzeczowy oraz 
swiadczenia pieni~zne od odbiorcow zadania, ktore nie mog~ jednoczesnie stanowie 
zakladanego wkladu wlasnego finansowego. 
- srodki finansowe stanowi'l nie mniej niz 80% wkladu oferenta, 
- srodki niefinansowe wklad rzeczowy i/lub wklad osobowy w postaci pracy wolontariuszy 
i pracy spolecznej czlonkow organizacji stanowi'l nie wi~cej niZ 200/0 calosci wkladu 
oferenta. 

Platnicy V A T powinni przedstawie kosztorys w kwotach netto i w kwotach netto rozliczye 
zadanie. 

Wkladem finansowym s~ srodki pieni~zne wlasne lub srodki pozyskane z innych zr6del. 
Mog'l to bye r6wniez inne srodki publiczne, 0 ile pochodz'l spoza Urz~du Miasta Lodzi. 
Wklad niefinansowy to wklad rzeczowy i wklad osobowy w postaci pracy wolontariuszy 
i pracy spolecznej czlonk6w organizacji, ktory nalezy dokumentowae tak, aby mogl bye 
uznany za dowod ksi~gowy 0 rownowaznej wartosci dowodowej, a z zakresu pracy 
wolontariusza musi wynikae, ze bral udzial w pracach zwi'lzanych z realizacj'l projektu. Jesli 
wolontariusz lub czlonek wykonuje zadania takie jak stali pracownicy, to koszty jego pracy 
powinny bye tozsame ze stawkami obowi'lzuj'lcymi dla stalego personelu. 

IV. Warunki realizacji zadania. 

1. Podmioty, ktore otrzymaj'l dotacj~ na realizacj~ zadania S'l zobowiqzane zamieszczae 
w sposob czytelny informacj~, iz realizowane zadanie jest dofinansowane z budzetu Miasta 
Lodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Lodzi, powinna bye zawarta w wydawanych 
w ramach zadania materialach informacyjnych, promocyjnych, publikacjach, poprzez 
media, w tym na stronie intemetowej zleceniobiorcy, jak r6wniez stosownie do charakteru 
zadania, poprzez widoczn'l w miejscu jego realizacji tablic~ lub przez ustn'l informacj~ 
kierowan'l do odbiorc6w w nast~puj'lcym brzmieniu: "Zadanie (nazwa zadania) zostalo/jest 
zrealizowane/realizowane dzi~ki dofinansowaniu z budzetu Miasta Lodzi". Logotyp Miasta 
Lodzi, ktory powinien bye zal'lczony do informacji, dost~pny jest na stronie: 
http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/. 

2. W trakcie realizacji zadania mog'l bye dokonywane zmiany w zakresie sposobu 
i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mog'l zmieniae istoty zadania 
publicznego. Istotne zmiany wymagaj'l zgloszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody 
Miasta Lodzi. Oferent zobligowany jest przedstawie zaktualizowany zakres 
dzialarllharmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagaj'l 
aneksu do umowy. Dopuszcza si~ mozliwose dokonania przesunl~C pomi~dzy 

poszczegolnymi pozycjami w kosztorysie bez koniecznosci aneksowania umowy. 
Przesuni~cia zwi~kszaj'lce procentow'l wartose danej pozycji, 0 wi~cej niz 25 % ,wymagaj'l 



, 
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aneksu do umowy. Zmniejszenie wydatku moze nast'l})ie w dowolnej wysokosci. Pisemnej 
zgody wymaga rowniez utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. 
Oferent zo bligowany jest przedstawie zaktualizowanct kalkulacj ~ kosztow oferty po uzyskani u 
zgody na wprowadzenie zmian. Zmiana powyzsza wymaga aneksu do umowy. 

3. Zadanie uznaje si~ za zrealizowane jezeli oferent zrealizuje 100% za1ozonych 
w ofercie rezultatow. 

4. W szczegolnych przypadkach w trakcie realizacji zadania mogct bye dokonywane 
zmiany w zakresie przyj~tych wskaznikow rezultatow zadania publicznego. Zmiany 
za1ozonych wskaznikow rezultatow rozpatrywane b~dct indywidualnie i wymagajct zgody 
Miasta Lodzi oraz aneksu do umowy. 

5. Szczego1owy zakres i warunki realizacji zadania zostanct okreslone w umowie 
zawartej z oferentami wybranymi w konkursie. 

6. W szystkie dowody ksi<tgowe zwictzane z realizacj~ zadania musz~ bye wystawione 
w okresie jego realizacji, ktory jest szczego1owo okreslony w umowie zawartej pomi~dzy 
Miastem Lodz a oferentem. 

V. Koszty kwalifikowane. 

1. Srodki z przyznanej dotacji mog~ bye wydatkowane wy1~cznie na pokrycie 
wydatkow: 
1) niezb~dnych do realizacji zadania; 
2) przewidzianych i uwzgl<tdnionych w kosztorysie zlozonym w ofercie stanowi~cej 

za1ctcznik do umowy zawartej pomi~dzy oferentem a Miastem Lodz; 
3) spelniajctcych wymogi racjonalnego i oszcz~dnego gospodarowania srodkami publicznymi 

z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektow z danych nak1adow; 
4) faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zaplaconych nie pozniej 

niZ 14 dni po jego zakonczeniu, jednak w terminie nie pozniejszym niZ przed 
zakonczeniem roku budzetowego; 

5) mozliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami ksi~gowymi 
i wykazanych w dokumentacj i finansowej oferenta; 

6) zwictzanych z kosztami obs1ugi zadania, w tym z kosztami administracyjnymi (m.in.: 
koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadan administracyjno-nadzorczo
kontrolnych, obs1uga prawna i finansowa zadania); 

7) zwictzanych z zakupem srodkow trwa1ych, ktorych jednostkowy koszt nie przekracza 
3.500,00 zl; 

8) zgodnych z wymaganiami szczego1owymi realizacji zadania zawartymi w cz~sci IX 
ogloszenia. 
2. Wydatki z wkladu wlasnego przedstawione w kosztorysie oferty i poniesione 

przez oferenta przed dat~ zawarcia umowy, ale mieszcz~ce sif w terminie realizacji 
zadania okreslonym w ogloszeniu konkursowym zostan~ rozliczone na poczet zadania. 

VI. Koszty niekwalifikowane. 

1. Za koszty, ktorych nie mozna sfinansowae z przyznanej dotacji uznaJe Sl~ 
w szczegolnosci: 
1) koszty produkcji publikacji i wydawnictw stanowictce zdecydowanct cz~se wydatkow 

zwictzanych z realizacj ct zadania; 
2) zobowictzania powsta1e przed terminem rozpocz~cia zadania; 
3) budow~, zakup budynkow lub lokali, zakup gruntow; 
4) wydatki zwictzane z dzia1alnosci~ gospodarczct; 
5) odsetki od zobowictzan uregulowanych po terminie p1atnosci; 



, 

, 

6) koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a takze koszty 
proces6w sqdowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowien; 

7) wydatki zwiqzane z umow£t leasingu, a w szczeg61nosci: podatek, marza finansuj£tcego, 
odsetki od refinansowania koszt6w, koszty og61ne, oplaty ubezpieczeniowe; 

8) odliczony podatek VAT; 
9) pokrycie koszt6w biez£tcych utrzymania podmiotu. 

VII. Termin i warunki skladania ofert. 

1. Oferty w konkursie ofert sklada si~ na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem 
okreslonym w aktualnym rozporz£tdzeniu Przewodnicz£tcego Komitetu do spraw Pozytku 
Publicznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. do godziny 15.00. 

2. Potwierdzenie zlozenia oferty w Generatorze Wniosk6w powinno zostae 
wydrukowane, prawidlowo podpisane i zlozone w Wydziale Zarz£tdzania Kontaktami 
z Mieszkancami w Departamencie Obslugi i Administracji Urz~du Miasta Lodzi, 
ul. Piotrkowska 110, 90-926 L6dz (wejscie od Pasazu Schillera), w godzinach pracy Urz~du 
Miasta Lodzi lub dostarczone drog£t pocztoW£t na wyzeJ wymieniony adres 
w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych po zakonczeniu naboru w Generatorze 
Wniosk6w. W przypadku przeslania potwierdzenia zlozenia oferty drog£t pocztoW£t 0 terminie 
zlozenia potwierdzenia oferty decyduje data wplywu do punktu kancelaryjnego w Wydziale 
Zarz£tdzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Obslugi i Administracji Urz~du 
Miasta Lodzi. Nie b~d~ rozpatrywane oferty, ktorych potwierdzenie zostanie zlozone 
albo wplynie drog~ pocztow~ po ww. terminie. 

3. Za prawidlowe zostan£t uznane podpisy z piecz£ttk£t imiennct, a w przypadku braku 
piecz£ttki - z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, 
umozliwiaj£tcym weryfikacj~ os6b podpisuj£tcych potwierdzenie zlozenia oferty. 

4. Do konkursu ofert mog£t bye skladane oferty, kt6rych planowana realizacja 
rozpoczyna si~ nie wczesniej niz 15 stycznia 2020 r. i konczy si~ nie p6zniej niz 31 grudnia 
2020 r. 

5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu nast~puj~cych 
brakow formalnych: 
1) zlozenia po terminie wskazanym w ogloszeniu konkursowym; 
2) niewypelnienia wszystkich punkt6w formularza oferty; 
3) zlozenia oferty w spos6b niezgodny z wymaganiami szczeg610wymi zawartymi w cz~sci 

IX ogloszenia 0 konkursie; 
4) zlozenia na niewlasciwym formularzu; 
5) zlozenia przez podmiot nieuprawniony; 
6) zlozenia przez oferenta, kt6ry nie prowadzi dzialalnosci statutowej w dziedzinie obj~tej 

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

mieszkanc6w; 
8) zlozenia oferty na zadanie, kt6rego termin realizacji nie miesci si~ 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; 
11) niezlozenia oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w wraz z potwierdzeniem 

zlozenia oferty w wersj i papierowej; 
12) wysokose % wkladu rzeczowego i osobowego oszacowanego we wkladzie wlasnym 

oferenta nie spelnia kryterium okreslonego w ogloszeniu konkursowym; 



, 
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13) przedstawienia potwierdzenia zlozenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione. 
6. Do ofert, kt6re podlegaj'ljednokrotnemu usuni~ciu brak6w i nieprawidlowosci nalez'l 

te, w kt6rych: 
1) brak jest kt6regos z wymaganych podpis6w os6b uprawnionych na potwierdzeniu zlozenia 

oferty; 
2) nie za1'lczono wymaganych za1'lcznik6w 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'l zostac usuni~te 

w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia 0 koniecznosci 
uzupelnienia oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drog'l elektroniczn'l poprzez konto 
zalozone przez oferenta w Generatorze Wniosk6w. Ponadto, lista podmiot6w wzywanych do 
uzupelnienia brak6w formalnych publikowana moze bye na Portalu. Lista podmiot6w zawiera 
wskazanie nazwy oferenta, tytul zadania oraz wskazanie brak6w i nieprawidlowosci do 
usunl~Cla. 

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'l sprawdzie ofert~ 
pod wzgl~dem formalnym i udzielic oferentowi stosownych wyjasnien najpoiniej 
w terminie do 2 dni roboczych przed uplywem terminu skladania ofert. 

10. Oferent nie moze posiadae wymagalnego zadluzenia wobec Miasta Lodzi 
(Urz~du Miasta Lodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urz~du Skarbowego oraz 
Zakladu Ubezpieczen Spolecznych. 

11. Wobec oferenta nie mog'l bye prowadzone egzekucje s 'ldo we , administracyjne b'ldz 
zaj~cia wierzytelnosci. 

12. Miasto L6dz zastrzega sobie prawo do odstqpienia od zawarcia umowy lub 
natychmiastowego jej rozwi'lzania, jezeli po zakonczeniu procedury konkursowej do Urz~du 
Miasta Lodzi wplynie informacja 0 wymagalnosci zadluzenia oferenta wobec Miasta Lodzi 
(Urz~du Miasta Lodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urz~du Skarbowego oraz 
Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub zostanie wobec oferenta rozpocz~ta egzekucja 
s'ldowa, administracyjna b'ldz zaj~cie wierzytelnosci. 

13. Miasto L6dz zastrzega sobie mozliwose uregulowania w umowie kwestii praw 
autorskich do utwor6w wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa 
autorskie zostan'l przekazane Miastu L6dz albo udost~pnione przez Wykonawc~ w ramach 
wolnej licencji. 

14. Miasto L6dz dopuszcza mozliwose, ze utwory powstale w ramach wykonywania 
zadania publicznego b~d'l udost~pniane na innych wolnych licencjach niz wskazana wyzej, 
jezeli b~dzie to wynikalo z uzasadnienia Oferenta. Oferent powinien wskazae rodzaj wolnej 
licencji i uzasadnie jej wyb6r. Miasto L6dz nie jest jednak zwi'lzane ofert'l w tym zakresie. 

15. W przypadku udost~pnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto L6dz zastrzega 
koniecznose wskazania obok autora informacji, ze utw6r powstal przy finansowaniu ze 
srodk6w Miasta Lodzi. 

16. K westie przekazania praw autorskich albo udost~pnienia utwor6w na zasadzie wolnej 
licencji zostan'l uregulowane w umOWle, kt6ra doprecyzuje takze informacj~ 

o dofinansowaniu przez Miasto L6dz 
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VIII. Kryteria i tryb wyboru ofert. 

1. Oferty b~d'l. opiniowane przez Komisj~ Konkursow'l. w spos6b okreslony 
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej. 

2. Kryteria oceny zlozonych ofert i skale punktowe: 
1) mozliwosc 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 jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b przy udziale, kt6rych oferent 

b~dzie realizowac zadanie publiczne - [od 0 do 14] pkt; 
4) wysokosc planowanego przez oferenta udzialu srodk6w finansowych wlasnych lub 

srodk6w pochodz'l.cych z innych zr6del na realizacj~ 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 jakosci, rzetelnosci i terminowosci oraz 
sposobu rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacj~ zadan- [od -2 do 2] pkt; 

7) zgodnosc z wymaganiami szczeg610wymi dotycz'l.cymi realizacji zadania opisanymi 
w cz~sci IX ogloszenia [od 0 do 8] pkt; 

8) spos6b realizacji zadania uwzgl~dniaj'l.cy potrzeby os6b z niepelnosprawnosciami na 
podstawie "L6dzkiego standardu dost~pnosci" - [od 0 do 1] pkt. 
3. Maksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania w konkursie wynosi 49 pkt. 

Dotacja moze bye przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofert~ nie mniej niZ 
55% punktow mozliwych do uzyskania w konkursie. 

4. Komisja Konkursowa moze zmienic wysokosc dotacji i zakres realizacji zadania 
w stosunku do zlozonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga 
zaktualizowania oferty przez oferenta, (uwzgl~dniaj'l.c faktyczn'l. kwot~ przyznanej dotacji 
oraz ewentualne modyfikacje harmonogramu realizacji, zakresu merytorycznego 
i finansowego zadania). 

5. Po rozpatrzeniu ofert Komisja Konkursowa moze rekomendowac zawarcie um6w 
wieloletnich z oferentami wnioskuj'l.cymi 0 zawarcie takich um6w. 

6. Ogloszenie wynik6w konkursu ofert nastqpi niezwlocznie po jego rozstrzygni~ciu 
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https:llbip.uml.lodz.pl/, na Portalu 
Urz~du Miasta Lodzi https:lluml.lodz.pl/ngo i na tablicach ogloszen Urz~du Miasta Lodzi. 

7. 0 rozstrzygni~ciu co do oferty oraz 0 przyznanej kwocie dotacji oferent jest 
zawiadamiany r6wniez elektronicznie. 

8. Konkurs ofert zostaje uniewazniony jezeli: 
1) nie zlozono zadnej oferty; 
2) zadna ze zlozonych ofert nie spelniala wymog6w zawartych w ogloszeniu 0 konkursie. 

9. Zastrzega si~ mozliwosc przesuni~cia terminu skladania ofert, zmiany terminu 
zakonczenia post~powania konkursowego oraz zmiany wysokosci srodk6w w zadaniach 
konkursowych - nie p6zniej niz do dnia zatwierdzenia wynik6w konkursu. 

10. Zastrzega si~ mozliwosc odwolania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed 
uplywem terminu skladania ofert w danym konkursie. 

IX. Wymagania szczegolowe dotycz~ce realizacji zadan: 

1. Podmioty, kt6re otrzymaj'l. dotacj~ na realizacj~ zadania zobowi'l.zane S'l. dostarczyc: 
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru S'l.dowego (w sytuacji gdy nie jest on dost~pny 

welektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwosci); 
2) kopi~ statutu Gesli podmiot jest zobowi'l.zany do jego posiadania); 



, 

3) aktualizacj~ oferty, uwzgl~dniajqc'l. faktyczn'l. kwot~ przyznanej dotacji oraz ewentualne 
modyfikacje zakresu merytorycznego i finansowego zadania przy zachowaniu proporcji 
w niej wskazanych z zastrzezeniem, ze wklad finansowy nie moze bye rekompensowany 
wkladem osobowym i/lub rzeczowym. 
2. Oferent zobowi'l.zany jest do dokonania aktualizacji oferty w ciqgu 60 dni 

kalendarzowych od dnia ogloszenia wynikow konkursu ofert, jednak nie pozniej niz 1 miesi'l.c 
przed rozpocz~ciem realizacji wydarzenialzadania. lezeli oferent nie dokona aktualizacji 
oferty w terminie wskazanym przez realizatora konkursu, realizator konkursu moze odstqpie 
od zawarcia umowy dotacyjnej. 

3. Przedkladane w konkursie oferty powinny miee na celu mi~dzy innymi tworzenie 
wartosci kulturowych, rozwijanie woli uczestnictwa w kulturze, rozwijanie spolecznosci 
lokalnych i aktywnosci lokalnej mieszkancow Lodzi, budowanie kapitalu spolecznego 
i tozsamosci kulturowej lodzian oraz promowanie w'l.tkow wspolnej tozsamosci Lodzi 
w obszarze kultury; rozbudzanie potrzeb kulturalnych wsrod lodzian; ksztaltowanie wiedzy 
o kulturze, dziedzictwie kulturowym Lodzi, a takze roznorodnosci kulturalnej mieszkancow 
Lodzi. 

4. Realizacja dzialan powinna odbywae si~ na podstawie celow Programu Rozwoju 
Kultury 2020+ dla Miasta Lodzi oraz Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej 
wLodzi. 

5. Zadanie uznaje si~ za zrealizowane, jezeli oferent zrealizuje 100% zalozonych 
w ofercie rezultatow. Nieosiqgni~cie % rezultatow wyzej wymienionych moze rodzie 
konsekwencje proporcjonalnego zwrotu przyznanych srodkow. Szczegolowe warunki 
realizacji zalozonych rezultatow zostan'l. okreslone w umowie zawartej z oferentami 
wybranymi w konkursie. 

6. Oferent wnioskuj'l.cy 0 zawarcie umowy wieloletniej zobowi'l.zany jest do kalkulacji 
kosztow realizacji zadania na kolejne lata oraz uzasadnienia we wniosku potrzeby jej 
zawarcia. Opis ma znaczenie przy ocenie oferty i rekomendacji Komisji Konkursowej. 

7. Oferent we wniosku zobowi'l.zany jest do opisania kampanii promocyjnej zawieraj'l.cej 
harmonogram promocji realizowany przez czas trwania projektu (min. pozyskanie 
patronatow medialnych, zakup reklam w mediach, w tzw. mediach spolecznosciowych, itp.). 

8. Oferent moze zakladae mozliwose angazowania do realizacji zadania partnerow (m.in. 
domow kultury, teatrow, bibliotek, muzeow) w szczegolnosci w dzialania sieciuj'l.ce, 
dzialania w lokalnych spolecznosciach, poza budynkami osrodkow kultury, w tym na 
terenach pozbawionych oferty kulturalnej ze wzgl~du na znaczne odleglosci od centrum 
i osrodkow kultury, z obszarow z ograniczonym dost~pem do zorganizowanych dzialan 
kulturalnych. 

9. Przedsi~wzi~cia musz'l. bye realizowane w sposob zapewniaj'l.cy zgodnose z "Lodzkim 
standardem dost~pnosci". W ofercie nalezy opisae sposob zapewnienia dost~pnosci 

wydarzenia uwzgl~dniaj'l.c potrzeby osob z roznymi niepelnosprawnosciami. 
10. Oferent dysponuje kadr'l. 0 kwalifikacjach niezb~dnych do realizacji zadania. 
11. Zadania zawarte w ofercie mog'l. bye realizowane przy udziale partnera. W przypadku 

wskazania partnera niezb~dne jest dol'l.czenie do oferty umowy partnerskiej, oswiadczenia 
partnera lub innego dokumentu poswiadczaj'l.cego partnerstwo w realizacji zadania. 

12. Podmioty, ktore nie maj'l. 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. 

13. Partner nie moze bye podwykonawc'l., jak rowniez podwykonawca nie moze bye 
jednoczesnie partnerem. 

14. Dopuszcza si~ pobieranie oplat od adresatow zadania pod warunkiem, ze podmiot 
realizuj'l.cy zadanie publiczne prowadzi dzialalnose odp1atn'l. pozytku publicznego. 



, 

, 

15. Podmiot, realizuj'lc zadanie, zobowi'lzany jest do stosowania przeplSOW prawa, 
w szczegolnosci: rozporz'ldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi'lzku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogolnego rozporz'ldzenia 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str.1, z poin.zm. I

), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 1655) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. poz. 869,1622,1649 i 2020). 

Uwaga! 
Informacje 0 konkursie mozna uzyskac bezposrednio w Wydziale Kultury w Departamencie 
Pracy, Edukacji i Kultury UrZfdu Miasta Lodzi pod numerem telefonu 42 638-43-92 lub 
42638-53-64 lub 42638-43-56, w Biuletynie Informacji Publicznej UrZfdu Miasta Lodzi, 
pod adresem internetowym https://bip.uml.lodz.pl/ oraz na Portalu UrZfdu Miasta Lodzi 
https://uml.lodz.pl/ngo 

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



" 
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Zahtcznik N r 2 
do zarz'tdzenia Nr301lf/VIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 9 stycznia 2020 r. 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej 

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

organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych, kt6rzy 
realizuj't czynnoscl zwi'tzane z planowaniem, oglaszaniem, przeprowadzaniem, 
rozstrzyganiem konkurs6w ofert oraz kontrol't realizowanych zadan i rozliczaniem 
przyznanych dotacj i; 

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

3) konkursie ofert - nalezy przez to rozumiec otwarty konkurs ofert na realizacj~ zadan 
publicznych dla organizacji pozarz'tdowych; 

4) Komisji Konkursowej - nalezy przez to rozumiec Komisj~ Konkursow'l, powolan't przez 
Prezydenta Miasta Lodzi do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizacj~ 
zadan publicznych; 

5) Przewodnicz'tcym - nalezy przez to rozumiec Przewodnicz'tcego Komisji Konkursowej; 
6) ofercie - nalezy przez to rozumiec ofert~ zlozon't do konkursu ofert przez organizacj~ 

pozarz'tdow't na realizacj~ zadania publicznego; 
7) oferencie - nalezy przez to rozumiec organizacj~ pozarz'tdow't skladaj'tc't ofert~ 

w otwartym konkursie ofert na realizacj~ zadania publicznego; 
8) Trybie - nalezy przez to rozumiec Tryb planowania, oglaszania, przeprowadzania 

i rozstrzygania otwartych konkurs6w ofert na realizacj~ ze srodk6w budzetu miasta Lodzi 
zadan publicznych przez organizacje pozarz'tdowe 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 zadan i rozliczania przyznanych dotacji, 
wprowadzony odr~bnym zarz'tdzeniem Prezydenta Miasta Lodzi; 

9) Portalu - nalezy przez to rozumiec stron~ intemetow't Urz~du Miasta Lodzi pod adresem: 
http://uml.lodz. pl/ngo. 

§ 2. Po uplywie terminu skladania ofert, Przewodnicz'tcy, zwoluje posiedzenia Komisji 
Konkursowej i zaprasza na posiedzenie osoby w liczbie okreslonej w niniejszym zarz'tdzeniu. 

§ 3. 1. Komisja Konkursowa obraduje bez udzialu oferent6w na posiedzeniach b'tdz 
dokonuje oceny za posrednictwem Generatora Wniosk6w. 

2. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodnicz'tcy, lub osoba wyznaczona przez 
Przewodnicz'tcego. 

3. Czlonkowie Komisji Konkursowej przed przystCl:Pieniem do oceny skladaj't 
oswiadczenie, kt6rego wz6r okresla zal'tcznik do niniej szego Regulaminu. 

4. Kazde posiedzenie jest protokolowane. Protok61 koncowy podpisuj't wszyscy 
czlonkowie Komisji Konkursowej, kt6rzy brali udzial w posiedzeniach Komisji Konkursowej 
lub dokonali oceny za posrednictwem Generatora Wniosk6w. 

5. Obslug~ organizacyjno-techniczn't Komisji Konkursowej zapewnia realizator 
konkursu ofert. 



§ 4. 1. Komisja Konkursowa oplnluJe jedynie oferty ocenione pozytywnie pod 
wzgl~dem formalnym z uwzgl~dnieniem zasad okreslonych w rozdziale 6 Trybu. 

2. Po zakonczeniu opiniowania ofert Komisja Konkursowa na podstawie danych 
zawartych w Kartach oceny merytorycznej oferty tworzy list~ rankingow'l ofert 
i rekomenduje do dofinansowania oferty, ktore uzyskaly najwi~ksz'l ilosc punktow. 
Rekomendacja zawiera propozycj~ kwoty dotacji. 

3. Nast~pnie Komisja Konkursowa sporz'ldza protokol koncowy zawieraj'lcy list~ 

rankingow'loraz zestawienie zbiorcze obejmuj'lce wykaz oferentow, ktorych oferty zostaly 
zaopiniowane pozytywnie z uwzgl~dnieniem wysokosci proponowanej dotacj i oraz wykaz 
oferentow, ktorych oferty zostaly zaopiniowane negatywnie, zgodnie z za1'lcznikiem Nr 7 do 
Trybu. 

4. Dokumenty, 0 ktorych mowa w ust. 3, przekazywane S'l przez Przewodnicz'lcego do 
rozstrzygni~cia Wiceprezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 5. Po rozstrzygni~ciu konkursu ofert przez Wiceprezydenta Miasta Lodzi, 
Przewodnicz'lcy bez zb~dnej zwloki zamieszcza wyniki konkursu ofert w Biuletynie 

, Informacji Publicznej, na Portalu i na tablicach ogloszen Urz~du Miasta Lodzi. 

, 



, 
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ZalClcznik 
do Regulaminu pracy 
Komisj i Konkursowej 

Dotyczy otwartego konkursu ofert ogloszonego na podstawie zarzCldzenia Nr 30 14/VIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 9 stycznia 2020 r. 

OSWIADCZENIE CZLONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Oswiadczam, ze nie pozostaj~/pozostaj~· w takim stosunku prawnym lub faktycznym 
z oferentami biorClcymi udzial w procedurze konkursowej, ktory 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 
zarowno w trakcie, jaki i rowniez po zakonczeniu prac przez komisjy konkursowCl. 

L6dz, dnia .................. . 
Czytelny podpis osoby skladajllcej oswiadczenie 

* wlasciwe podkreslic 



, 

, 

Nazwa oferenta 

Zahtcznik N r 3 
do zarz'ldzenia Nr 301£1. IVIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 9 stycznia 2020 r. 

OSWIADCZENIE OFERENTA 

o nieposiadaniu zobowhlzan 

Oferent oswiadcza, ze na dzien zlozenia oferty: 

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

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

3) nie s~ prowadzone/s~ prowadzone* wobec oferenta egzekucje s'ldowe, administracyjne 
b'ldz zaj~cia wierzytelnosci; 

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

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

* niepotrzebne skreslic 

czytelne podpisy os6b 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) 

* Wymagane tylko w przypadku, gdy wz6r oferty w ramach konkursu nie zawiera punkt6w stanowi'lcych 

zawartosc oswiadczenia. 


