
ZARZf\DZENIE Nr 4(J5,iVIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 2'5 51~CJLI'\j'u.,2019 r. 

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

z zakresu profilaktyki i rozwi~zywania problemow zwi~zanych z uzywaniem substancji 
psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania 

Problemow Alkoholowych na rok 2019 oraz Miejskiego Programu Przeciwdzialania 
Narkomanii na rok 2019. 

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 92 ust. I pkt 2 i ust. 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz~dzie powiatowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 
1432 i 2500). art. 14 ust. I i art. 15 ustawy z dnia II wrzeSnia 2015 r. 0 zdrowiu publicznym 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1492), art. 41 ust. I pkt 3 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. 
o wychowaniu wtrzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Oz. U. z 2018 r. poz. 2137 
i 2244) oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu narkomanii 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1030, 1490 i 1669) w zwi~zku zuchwal~ Nr III/55118 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyj~cia Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwi~zywania Problem6w Alkoholowych na rok 2019 oraz Miejskiego Program 
Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2019. 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ I. I. Oglaszam otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadan 
z zakresu profilaktyki i rozwi~zywania problem6w zwi~anych z uzywaniem substancji 
psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problem6w 
AlkoholO\vych na rok 2019 oraz Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na rok 
2019. 

2. Trese ogloszenia 0 konkursie. 0 kt6rym mowa w ust. 1, stanowi zal~cznik Nr 1 
do zarz,!dzenia. 

3. Ogloszenie publikuje si~ poprzezjego zamieszczenie: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi (htlp:llbip.uml.lodz.pl); 
2) na Portalu Urz~du Miasta Lodzi (http://uml.lodz.plldla-mieszkancow/lodzianie
decydujalorganizacje-pozarzadowe/); 
3) na tablicy ogloszen w siedzibie Urz<;du Miasta Lodzi; 

§ 2. W celu opiniowania ofert zgloszonych do konkursu ofert, 0 kt6rym mowa 
w § I. powoluj~ Komisj<; Konkursow't. zwan~ dalej Komisj", w skladzie: 

I ) Przewodnicz'!cy 

2-9) Czlonkowic: 

- Marek Kondraciuk 
Oyrektor Wydzialu Sportu 
wDepartamencie Pracy. Edukacji i Sportu 
Urz<;du Miasta Lodzi; 

- Anna Swierkocka 
p.o. Zast<;pcy Oyrektora Wydzialu Sportu 
w Oepartamencie Pracy, Edukacji i Sportu 
Urz<;du Miasta Lodzi; 



- Monika Stefaniak 
p.O. kierownika Oddzialu Kultury Fizycznej 
w Wydziale Sportu w Departamencie Pracy, 
Edukacji i Sportu Urz~du Miasta Lodzi; 

- Krystian Wolnicki 
gl6wny specjalista w Oddziale Kultury Fizycznej 
w Wydziale Sportu w Departamencie Pracy. 
Edukacji i Sportu Urz~du Miasta Lodzi; 

- Dominik Warda 
inspektor w Oddziale Kultury Fizycznej 
w Wydziale Sportu w Departamencie Pracy. 
Edukacji i Sportu Urz~du Miasta Lodzi; 

- Marcin Durasik 
inspektor w Oddziale Kultury Fizycznej 
w Wydziale Sportu w Departamencie Pracy, 
Edukacji i Sportu Urz~du Miasta Lodzi; 

- Tomasz Lewandowski 
podinspektor w Oddziale Kultury Fizycznej 
w Wydziale Sportu w Departamencie Pracy. 
Edukacji i Sportu Urz~du Miasta Lodzi; 

- dw6ch przedstawicieli reprezentuj1lcych organizacje 
pozarz1ldowe lub podmioty wymienione wart. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450. 650, 723 i 1365 oraz 
z 2019 r. poz. 37). 

2. Komisja dziala na podstawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowej, stanowi1lcego 
zal1lcznik Nr 2 do zarz1ldzenia. 

§ 3. I. Upowazniam czlonk6w Komisji do przetwarzania danych osobowych w zwi1lzku 
z pracami prowadzonymi przez komisj~ w zakresie wynikaj1lcym z realizacji obowi'\Zk6w 
czlonka Komisji. 

2. Polecam czlonkom Komisji przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem 
praw os6b. kt6rych dane dotycz1l. na podstawie przepis6w prawa, z zachowaniem zasad: 
poufnosci. rzetelnosci. przejrzystosci. w minimalnym zakresie. niezb~dnym do osi~ni~cia 
celu przetwarzania i jedynie przez okres niezb~dny do jego osi~ni~cia, zabezpieczanie 
danych osobowych przed ich udost~pnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez 
osoby nieuprawnione. zmian<t. utrat<t. uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Upowaznienia czlonkom Komisji udzielam na czas wykonywania przez nich 
obowi1lzk6w podczas jej posiedzenia. 

4. Zobowi1lzuj" czlonk6w Komisji do zachowania w tajemnicy informacji i danych 
osobowych przetwarzanych podczas prowadzonego postypowania konkursowego, a takze 
sposobu ich zabezpieczenia zar6wno w trakcie. jak i r6wniez po zakOl1czeniu prac przez 
komisj" konkursow1l. 

§ 4. Oferenci skladai1l oswiadczenie 0 nieposiadaniu zobowi1lzan, kt6rego wz6r stanowi 
zal1lcznik Nr 3 do zarz1ldzenia. 



§ 5. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Sportu 
w Departamencie Pracy. Edukacji i Sportu Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 6. Zarz'ldzenie wchodzi w tycie z dniem wydania. 

':;'IJ.aDlla ZDANOWSKA 



Zal<icznik N r I 
do zarz<idzenia Nr !tO$" IVIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~5 3'!j vlll~O 19 r. 

OGLOSZENIE 

Prezydent Miasta Lodzi 

oglasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadan z zakresu profilaktyki 
i rozwillzywania problemow zwil!zanych z uiywaniem 
w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Alkoholowych na rok 2019 oraz Miejskiego Programu 
na rok 2019. 

substancji psychoaktywnych, 
Rozwil!zywania Problemow 

Przeciwdzialania Narkomanii 

I. Zadania, wysokosc srodkow publicznych na ich realizacj~ oraz term in realizacji: 

I. Miejski Program Profilaktyki i Rozwi<lZywania Problemow Alkoholowych - Trener 
osiedlowy. realizacja w terminie maj - pazdziemik 2019 r. 

Wysokosc srodkow przeznaczonych na realizacj~ zadania - do 300.000 zl 

2. Miejski Program Profilaktyki i Rozwi<lZywania Problemow Alkoholowych - Lubi~ sport 
- ogolnodost~pne zaj~cia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmlodszych lodzian, 
realizacja w terminie marzec - pazdziemik 2019 r. 

Wysokosc srodkow przeznaczonych na realizacj~ zadania - do 230.000 zl 

3. Miejski Program Profilaktyki i Rozwi<izywania Problemow Alkoholowych - l~od:i 

Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, realizacja w terminie 
marzec - grudzien 2019 r. 

Wysokosc srodkow przeznaczonych na realizacj~ zadania - do 394.530 zl 

4. Miejski Program Profilaktyki 
U powszechnianie sportu wsrod 
marzec -listopad 2019 r. 

i Rozwi<izywania Problemow Alkoholowych 
dzieci i mlodzie:iy szkolnej, realizacja w terminie 

Wysokosc srodkow przeznaczonych na realizacj~ zadania - do 66.000 zl 

5. Miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii Sport to zdrowie - udzial 
we wspolzawodnictwie sportowym w kategoriach mlodzikow i juniorow, realizacja 
w terminie marzec - grudzien 2019 r. 

Wysokosc srodkow przeznaczonych na realizacj~ zadania - do 450.000 zl 

II. Warunki przyznawania dotacji 

I. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mog<i otrzymac 
podmioty 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 2 ustawy z dnia II wrzesnia 2015 r. 0 zdrowiu 
publicznym zwane dalej oferentami. ktore l<icznie spelniaj<i nast"puj<ice warunki formalne: 

I ) prowadz<i dzialalnosc statutow<i w zakresie obj"tym konkursem; 
2) zloz<i ofert~ w terminie. a dzialania zaplanuj<i w okresie wskazanym w ogloszeniu 

konkursowym; 



3) przedstawiq ofert~ poprawnie sporzqdzonq na formularzu zgodnym ze wzorem 
stanowiqcym zalqcznik Nr I do ogloszenia; 

4) prawidlowo oszacujq wklad wlasny i kwoty dofinansowania w ramach dotacji; 
5) zlozq oferty podpisanq przez wszystkie osoby upowaznione do skladania oswiadczen woli 

w imieniu oferenta; 
6) zalqczq poprawnie wypelnione zalqczniki tj: 

a) oswiadczenie oferenta 0 nieposiadaniu zobowiqzan, stanowiqce zalqcznik Nr 3 do 
zarzqdzenia, 

b) aktllalny odpis z odpowiedniego rejestru - kluby wpisane do ewidencji klubow 
sportowych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Lodzi za posrednictwem Wydzialu 
Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urz~du Miasta Lodzi zwolnione S'l 
ze skladania wyciqgow z tych ewidencji, 

c) oswiadczenie oferenta zgodnie z wymogami art. 15 ust. 6 pkt 2-5 usta",')' z dnia 
11 wrzesnia 2015 r. 0 zdrowiu publicznym, stanowi'lce zalqcznik Nr 2 do ogloszenia. 
2. Oferty, ktore spelniq wymogi formalne oceniane b~dq pod wzgl~dem merytorycznym 

w kategoriach: 
1) mozliwose realizacji zadania publicznego przez oferenta; 
2) proponowana jakose wykonania zadania i kwalifikacje osob przy udziale ktorych oferent 

b~dzie realizowae zadanie publiczne; 
3) przedstawiona kalkulacja kosztow realizacji zadania pllblicznego, w tym w odniesieniu 

do jego zakresu rzeczowego; 
4) wysokose planowanego przez oferenta udzialu srodkow finansowych wlasnych; 
5) planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy 

i praca spoleczna czlonkow; 
6) ocena realizacj i zadan pllblicznych w przypadku organizacji, ktore 

w latach poprzednich realizowaly zlecone zadania pllbliczne, w tym rzetelnosci 
i terminowosci oraz sposobu rozliczenia srodkow otrzymanych na realizacj~ zadail; 

7) ocena specyfiki przedsiywzi~cia, atrakcyjnose programu zawartego w ofercie. 
3. Postypowanie konkursowe odbywae silt b~dzie z llwzglydnieniem zasad okreslonych 

w ustawie z dnia II wrzesnia 2015 r. 0 zdrowiu publicznym. 
4. K wota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie moze przekroczye 95% 

calkowitego kosztll realizacji tej oferty, przy czym finansowy udzial srodkow wlasnych 
oferenta nie moze bye mniejszy niz 5% calkowitego kosztu realizacji zadania llj"tego 
w ofercie (nalezy wykazae co najmniej 5% finansowych srodkow wlasnych; nie dopuszcza 
si~ zamiany wkladll finansowego na wklad osobowy, w tym wycen" pracy spolecznej 
czlonkow; zadeklarowany wklad wlasny mllsi zostae wykorzystany w trakcie realizacji 
zadania). 
Wyjqtek od powyzszej zasady zostal okreslony dla wymagan szczeg6lowych realizacji 
zadania Nr I - Miejski Program Profilaktyki i Rozwi'lzywania Problemow Alkoholowych -
Trener osiedlowy - w tym zadanill wnioskowana kwota dotacji nie moze przekroczye 98% 
calkowitego kOSZtll zadania (nalezy wykazac co najmniej 2% finansowego wkladll wlasnego, 
nie dOpllszcza si~ zamiany wkladll finansowego na wklad osobowy, w tym wycen" pracy 
spolecznej czlonkow: zadeklarowany wklad wlasny mllsi zostae wykorzystany w trakcie 
realizacji zadania). 

III. Warunki realizacji zadania 

1. Podmioty, ktore otrzymajq dotacj" na realizacjy zadania S'l zobowi<lZane zamieszczae 
w sposob czytelny informacj<;, iz realizowany projekt jest dofinansowany z blldzetu Miasta 
Lodzi. lnformacja, wraz z logotypem Miasta Lodzi. powinna bye zawarta w wydawanych 
w ramach zadania pllblikacjach, materialach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, 
w tym na stronie intemetowej zleceniobiorcy, jak rowniez stosownie do charakteru zadania, 
poprzez widocznq w miejscu jego realizacji tablic~ Illb przez ustnq informacj~ kierowan'l 



do odbiorc6w w nast"puji:(cym brzmieniu: "Zadanie (nazwa zadania) zostalo/jest 
zrealizowanelrealizowane dzi"ki dotinansowaniu z budzetu Miasta Lodzi". Logotyp dost"pny 
jest na stronie: http://uml.lodz.plldla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/logo
lodzi/. 

2. Dopuszcza si" mozliwosc dokonania pomi"dzy poszczeg61nymi pozycjami 
w kosztorysie przesuni<;c do 1 0% wysokosei dotacj i, z zachowaniem kwoty dotacj i, 
bez koniecznosci aneksowania umowy. Przesuni"cie w tym trybie w ramach danej dotacji 
nie moze bye wi"ksze niz kwota 5.000,00 zl. Powyzsze przesuni"cia nie mogi:( zwi"kszae 
wysokosci srodk6w przewidzianych na pokrycie koszt6w obslugi zadania, w tym koszt6w 
administracyjnych i wynagrodzen za czynnosc1 zwii:(zane z obslugi:( zadania. 
o przesuni<;ciaeh, V.Taz z uzasadnieniem, nalezy poinformowac w sprawozdaniu koncowym 
z realizacji zadania. 

3. Przesuni"eia pomi"dzy poszczeg61nymi pozycjami w kosztorysie, w cz"sci 
dotyczi:(cej przyznanej dotacji, kt6re przekroczi:( 10%, wymagaji:( pisemnej zgody realizatora 
konkursu ofert, po wczeSniejszym zlozeniu przez zleceniobiore<; stosownego wniosku wraz 
z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagaji:( sporzi:(dzenia aneksu. 

4. Przesuni\!cia wydatk6w po stronie finansowego wkladu wlasnego w uzasadnionych 
okolicznosciach mogi:( przekraczac pr6g 10%, jesli ich koniecznose zostanie wykazana 
w sprawozdaniu. Powyzsze przesuni<;cia nie mogi:( zwi"kszac wysokosci srodk6w 
przewidzianych na pokrycie koszt6w obslugi zadania. w tym koszt6w administraeyjnych 
i wynagrodzen za czynnosci zwii:(zane z obslugi:( zadania. 

IV. Koszty kwalifikowane 

Srodki z przyznanej dotacji mogi:( bye wydatkowane wyli:(cznie na pokrycie wydatk6w: 
I) niezb\!dnych do realizacji zadania; 
2) przewidzianych w of ere ie, uwzgl"dnionych w kosztorysie stanowii:(cym zali:(cznik 

do umowy zawartej pomi\!dzy oferentem a Miastem L6dz; 
3) spelniaji:(cych wymogi racjonalnego i oszcz\!dnego gospodarowania srodkami publicznymi 

z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efekt6w z danych naklad6w; 
4) faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zaplaconych nie pMniej 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 ksi\!gowymi 
i v.ykazanych w dokumentacji finansowej oferenta; 

6) zwii:(zanych z kosztami obslugi zadania, w tyrn kosztami administracyjnymi 
(m.in.: koordynacja administracyjna zadania, v.ykonywanie zadan administracyjno
nadzorczo-kontrolnych, obsluga prawna i finansowa zadania); 

7) zwii:(zanych z zakupem srodk6w trwalych, kt6rych jednostkowy koszt nie przekracza 
3.500.00 zl; 

8) zgodnych z wymaganiami szczeg610wymi realizacji zadania zawartymi w cz"sci Vill 
ogloszenia. 

V. Koszty niekwalifikowane. 

Za koszty, kt6rych nie mozna sfinansowac z przyznaneJ dotacji uznaJe SI" 

w szczeg61nosci: 
I) zobowii:(zania powstale przed terminem rozpocz<;cia zadania; 
2) budow,. zakup budynk6w lub lokali, zakup grunt6w; 
3) wydatki zwii:(zane z dzialalnoscii:( gospodarcz::t; 
4) odsetki od zobowii:(zan uregulowanych po terminie platnosci; 
5) koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a takZe koszty 

proces6w si:(dowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowien; 



6) wydatki zwi"zane z umow" leasingu. a w szczeg61nosci: podatek. marza finansuj"cego. 
odsetki od refinansowania koszt6w. koszty og61ne. oplaty ubezpieczeniowe; 

7) odliczony podatek V AT. 

VI. Miejscc, term in i warunki skladania ofert 

1. Oferty do konkursu ofert nalezy skladae w postaci papierowej w Wydziale Sportu 
w Dcpartamencie Pracy. Edukacji i Sportu Urz«du Miasta Lodzi. przy ul. ks. Skorupki 21. 
(III pi,tro. pok. nr 3). w godzinach pracy Urz,du Miasta Lodzi w nieprzekraczalnym 
terminic do 14 dni od daty ukazania sif ogloszenia. Nie b,d" rozpatrywane oferty. 
kt6re zostan" zlozone alba wplyn" po ww. terminie (w przypadku przeslania oferty drog" 
pocztow" 0 terminie zlozenia oferty decyduje data wplywu do Wydzialu Sportu 
w Departamencie Pracy. Edukacji i Sportu Urz,du Miasta Lodzi). 

2. Kazda oferta dotycz"ca odr,bnego zadanialdzialania winna bye zlozona w oddzielnej, 
zamkni,tej kopercie. na kt6rej nalezy napisae nazw, i adres oferenta oraz nazw, 
zadanialdzialania oraz adnotac.it;! KONKURS OFERT. 

3. Do konkursu ofert mog" bye skladane oferty. w kt6rych terminy realizacji zadan 
sit zgodne z okreslonymi w cz,sci I ogloszenia 0 konkursie terminami realizacji 
poszczeg61nych zadan. 

4. Oferty nalezy skladae na formularzu, kt6rego 
do ogloszenia, do pobrania pod adresem internetow),m 
Urz,du Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pl),na 
mieszkancow/lodzianie-decydujalorganizacje-pozarzadowel 
Wydzialu Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i 
przy ul. ks. Skorupki 21. 

wz6r stanowi zal"cznik Nr 1 
Biuletynu Informacji Publicznej 

Portalu http://uml.lodz.plldla-
oraz w siedzibie 

Sportu Urzt;!du Miasta Lodzi, 

5. Przed zlozeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mog" sprawdzie ofert, 
pod wzgl,dem formalnym i udzielic stosownych W)'jasnien najp6Zniej w terminie 
do 2 dni roboczych przed uplywem terminu skladania ofert. 

6. Oferent nie moze posiadac wymagalnego zadluzenia wobec Urzt;!du Miasta Lodzi, 
Urz,du Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych. 

7. Wobec oferenta nie mog" bye prowadzone egzekucje s"dowe, administracyjne b"dz 
zai,cia wierzytelnosci. 

VII. Kryteria i tryb wyboru ofert 

1. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu nastt;!puj"cych bl,d6w 
formalnych: 
1) zlozenie po terminie; 
2) niewypelnienie wszystkich punkt6w formularza oferty; 
3) zlozenie W spos6b niezgodny z wymaganiami szczeg610W)'mi zawartymi w cz,sci VIIl 

ogloszenia 0 konkursie; 
4) zlozenie na niewlasciW)'m formularzu; 
5) zlozenie przez podmiot nieuprawniony; 
6) zlozenie przez ofercnta. kt6ry nie prowadzi dzialalnosci statutowej w dziedzinie obj"tej 

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

lub jego mieszkanc6w; 
8) zlozenie oferty na zadanie, kt6rego termin realizacji nie mieSci si, w przedziale czasowym 

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

w ogloszeniu konkursow),m; 
10) wysokose wkladu wlasnego oferenta nie spelnia kryterium okreslonego w ogloszeniu 

konkursoW)'m; 



11) zlozenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione. 
2. Do ofert, kt6re podlegajij jednokrotnemu usunittciu brak6w i nieprawidlowosci 

nalczij tc. w kt6rych: 
1) brak jest podpisu jednej z os6b uprawnionych (nie dotyczy sytuacji gdy do reprezentacji 

organizacji uprawnionajest tylko jedna osoba); 
2) nie zalijczono \\iymaganych zalijcznik6w wskazanych w ogloszeniu konkursowym 

lub zlozono je niekompletne. 
3. Braki formalne i nieprawidlowosci wskazane w ust. 2 mogij zostae usunittte 

w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia 0 koniecznosci 
uzupelnienia oferty (powiadomienie moze bye przekazane drogij plsemnij 
lub za pomocij srodk6w komunikacji elektronicznej). 

4. Nieuzupelnienie wszystkich wskazanych brak6w i nieprawidlowosci lub uzupelnienie 
ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej. 

5. Oferty bttdij opiniowane przez Komisj~ Konkursowij w spos6b okreSlony 
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej. 

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

b~dzie realizowae zadanie publiczne - [od 0 do 14] pkt; 
3) przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu 

do jego zakresu rzeczowego - [od 0 do 8] pkt; 
4) wysokosc p1anowanego przez oferenta udzialu srodk6w finansowych wlasnych 

na realizacjtt 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 realizacjtt zadan- [od -2 do 2] pkt; 

7) ocena specyfiki przedsittwzittcia. atrakcyjnose programu zawartego w ofercie - [od 0 
do 6] pkt. 

7. Maksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania w konkursie wynosi 46 pkt. 
Dotacja moze bye przyznana tylko w przypadku uzyskania przez oferttt nie mniej niz 55% 
punkt6w mozliwych do uzyskania w konkursie. 

8. Komisja Konkursowa moze zmieni6 wysokos6 dotacji i zakres realizacji zadania 
w stosunku do zlozonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga 
zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta. 

9. Rozstrzygnittcie konkursu ofert nastijpi w terminie 1 miesiijca od daty zakonczenia 
skladania ofert. Oferent moze odwola6 sitt od rozstrzygniycia konkursu ofert 
do Przewodniczijcego Komisji Konkursowej w ciijgu 5 dni od daty opublikowania 
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), 
na Portalu http://uml.lodz.plldla-mieszkancow/lodzianie-decydujalorganizacje-pozarzadowel 
i na tablicy ogloszen Urz<;du Miasta Lodzi informacji 0 rozstrzygni~ciu konkursu. Odwolanie 
zostanie rozpatrzone w terminie 7 dni. 

10. Ogloszenie wynik6w konkursu ofert nastijpi niezwlocznie po jego rozstrzygnittciu 
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), 
na Portal u http://uml.lodz. plldla-mieszkancow/lodzianie-decydujalorganizacje-pozarzadowel 
ina tablicy ogloszen Urz<;du Miasta Lodzi. 

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

12. Zastrzega si<; mozliwosc przesuniycia terminu skladania ofert, zmiany terminu 
zakonczenia post<;powania konkursowego oraz zwi«kszenia wysokosci srodk6w w zadaniach 



konkursov.ych, bez podania przyczyny - nie pMniej niz do dnia zatwierdzenia wynik6w 
konkursu. 

13. Zastrzega sit; mozliwose odwolania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed 
otwarciem kopert z ofertami. 

14. Miasto L6dz zastrzega sobie prawo do odstqpienia od zawarcia umowy 
lub natychmiastowego jej rozwiqzania, jezeli po zakOllczeniu procedury konkursowej 
do Urzt;du Miasta Lodzi wplynie inforrnacja 0 wymagalnosci zadluzenia oferenta wobec 
Urzt;du Miasta Lodzi. Urz"du Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub 
zostanie wobec oferenta rozpocz"ta egzekucja sqdowa, administracyjna bqdz zaj"cie 
wierzytelnosci. 

VIII. Wymagania szczegolowe dotyczl/ce realizacji zadan 

Wymagania szczegolowe dotyczl/ce realizacji zadania pn. Miejski Program Profilaktyki 
i Rozwil/zywania Problemow Alkoholowych - Trener osiedlowy, realizacja w terminie 
maj - paidziernik 2019 r. 
Planowana kwota na realizacjf zadania- do 300.000 zl; 

I. Celem zadania jest wspieranie dzialan promujqcych styl zycia wolny od alkoholu, 
w tym takZe dzialan profilaktycznych 0 charakterze sportowym kierowanych do og61u dzieci 
i mlodziezy w ramach organizacji czasu wolnego jako alternatywa dla podejmowania 
zachowan ryzykownych (profilaktyka uniwersalna) poprzez: 
1) stworzenic uczestnikom zadania mozliwosci udzialu w rMnych formach aktywnosci 

fizycznej; 
2) podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwosci substancji psychoaktywnych; 
3) rozwijanie wsr6d uczestnik6w postaw aktywnosci, kreatywnosci, fair play oraz 

eliminowanie negatywnych postaw spolecznych. 
2. Wnioskowana kwota dotacji nie moze przekroczye 98% calkowitego kosztu zadania 

(nalezy wykazae co najmniej 2% finansowego wkladu wlasnego. nie dopuszcza si<; zmiany 
wkladu finansowego na wklad osobowy, w tym wycen<; pracy spolecznej czlonk6w; 
zadeklarowany wklad wlasny musi zostae wykorzystany w trakcie realizacji zadania); 

3. Do zlozenia oferty uprawnione sq podmioty 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 2 ustawy 
z dnia II wrzesnia 2015 r. 0 zdrowiu publicznym, kt6rych cele statutowe wiqzq si<; 
z zakrescm przedmiotov.ym zadania. 

4. Pierwszenstwo w otrzymaniu dotacji b"dq mialy podmioty prowadzqce co najmniej 
jeden rok udokumentowanq dzialalnose sportowq, zwiqzanq z zakresem przedmiotowym 
zadania; 

5. Zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie nie moze bye zbiezny 
z ofertq. kt6ra uzyskala dotacj<; w wyniku konkursu ofert. przeprowadzonego 
w jakiejkolwiek innej kom6rce organizacyjnej Urz"du Miasta Lodzi; 

6. W zadaniu mogq uczestniczye mieszkancy Miasta Lodzi, w szczeg6lnosci dzieci 
i mlodziez ze srodowisk zagrozonych patologiami spolecznymi; 

7. Oferent zobowiqzany jest zorganizowae bezplatne, og6lnodost<;pnc zaj"cia sportowo
rckreacyjne w tcrminie od 6 maja do 6 pazdziernika 2019 r.; 

8. Zadanie polega na realizacji programu profilaktycznego na kt6ry skladajq si" m.in.: 
zaj<;cia sportowo-rekreacyjne, dodatkowe wyjscia dzieci np. na plywalni", do kina, konkursy 
sprawnosciowe, turnieje. elementy edukacyjne w zakresie profilaktyki uzaleznien takie jak: 
pogadanki. prelekcje. warsztaty profilaktyczne ksztaltujqce zdrowy sty I zycia 
i wlasciwe normy zachowan wobec uzywek; wskazane jest aby osoby prowadzqce dzialania 
profilaktyczne mialy odpowiednie kompetencje merytoryczne; 

9. Oferent zobowiqzany jest zorganizowae zaj<;cia po uprzednim uzyskaniu praw 
do korzystania z obiekt6w. na co najmniej 10 obiektach (poza boiskami typu "Orlik"), przy 



czym w pierwszej kolejnosci nalezy uwzgl~dnie boiska na kt6rych realizowany byl program 
w latach ubieglych. 

10. Nalezy zapewnie mozliwose wymiennego prowadzenia zaj~e na boisku lub sali, 
w zaleznosci od warunk6w atmosferycznych. 

II. Zaj~cia mUSZq bye prowadzone w spos6b ciqgly, od poniedzialku do piqtku, przy 
czym w miesiqcach wakacyjnych nalezy zalozye dost~pnose obiektu co najmniej przez 
6 godz. dziennie, w kwietniu, maju. czerwcu, wrzesniu, pazdziemiku co najmniej 3 godz. 
dziennie: godziny zaj"c nalezy dostosowac do mozliwosci i zainteresowan uczestnik6w. 

12. Poza codziennymi zaj,ciami na boiskach oferent zobowiqzany jest do 
organizowania wyjse dzieci np. na plywalni" do kina, muzeum, zoo, ogrodu botanicznego. 
W miesiqcach wakacyjnych tj. lipiec. sierpien oferent zobowiqzany jest do zorganizowania 
wyjscia co najmniej raz w tygodniu. a w miesiqcach maj, czerwiec. wrzesien raz w miesiqcu 
w kazdej plac6wce. 

13. Oferent zobowiqzany jest zorganizowae imprez~ sportOWq na zakonczenie wakacji 
dla wszystkich uczestnik6w zaj~6 oraz ob6z sportowy dla co najmniej 20 uczestnik6w zaj,c 
wakacyjnych. 

14. Zaj"cia sportowe mogq prowadzie wylqcznie osoby posiadajqce uprawnienia zgodne 
z przcpisami ustaw), z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie (Dz. U z 2018 r. poz. 1236 
i 1669). 

15. Of ere nt, przy wsp61udziale Miasta Lodzi zobowiqzany jest do rozpropagowama 
zaj,c i zapewnieniajak najwi,kszej liczby uczestnik6w. 

16. Przy rekrutacji uczestnik6w zaj,e nie wolno stosowae selekcji psychofizycznej, 
bqdZ innych metod selekcyjnych. 

17. Zaj,cia przeznaczone Sq dla dzieci i mlodziezy z 16dzkich szk61 podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

18. W zaj,ciach nie mogq uczestniczye grupy szkoleniowe z klub6w sportowych, szk61 
bqdZ klas sportowych. 

19. W kosztorysie wnioskowanej dotacji mogq bye finansowane, w szczeg6lnosci: 
1) tzw. koszty posrednie tzn. wynagrodzenie koordynatora zaj,e, prowadzenie dokumentacji 

organizacyjno-finansowej, zakup niezb"dnych material6w biurowych - Iqcznie do 5% 
kwoty dotacji; 

2) placc os6b prowadzqcych zaj,cia sportowo-rekreacyjne - przeci"tna stawka nie moze 
przekroczyc 2300 zl brutto miesi"cznie na jeden obiekt i uzalezniona jest od 
przepracowanej przez trenera liczby godzin w miesiqcu, w kosztorysie oferty me 
dopuszcza si, przeliczania plac na stawki godzinowe lub tygodniowe; 

3) koszty ubezpieczenia NW i ~C, uczestnik6w zaj,,6 i os6b prowadzqcych zaj~cia; 
4) koszty zwiqzane z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzaleznien; 
5) koszty obslugi obiekt6w i utrzymania czystosci, przy czym sredni koszt najeden obiekt nie 

moze przekroczyc 1.000 zl w okresie realizacji zadania; 
6) napoje. ewentualnie koszty dozywiania uczestnik6w zaj~e; 
7) drobne upominki dla uczestnik6w. w kwocie jednostkowej nie wyzszej niz 30 zl; 
8) zakup niezb,dnego sprz"tu sportowego, przy czym sredni koszt zakupu sprz,tu na jeden 

obiekt nie moze przekroczye 1.000 zl. w okresie realizacji zadania. 
20. Oferent zobowiqzany jest zalqczye do oferty oswiadczenie 0 nieposiadaniu 

zobowiqzan. stanowiqce zalqcznik Nr 3 do zarzqdzenia. 
21. Oferent zobowiqzany jest zalqczye do oferty oswiadczenie zgodne z wymogami 

art. 15 ust. 6 pkt 2-5 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. 0 zdrowiu publicznym, stanowiqce 
zalqcznik Nr 2 do ogloszenia. 

22. Oferent nie moze posiadae wymagalnego zadluzenia wobec Urz,du Miasta Lodzi. 
Urz"du Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych. 

23. Wobec ofcrenta nie mogq bye prowadzone egzekucje sqdowe. administracyjne bqdz 
zaj"cia wierzytelnosci. 



24. Miasto L6M zastrzega sobie prawo do odstqpienia od zawarcia umowy lub 
natychmiastowego jej rozwi,\zania. jezeli po zakonczeniu procedury konkursowej. do Urz"du 
Miasta Lodzi wplynie informacja 0 wymagalnosci zadluzenia oferenta wobec Urz"du Miasta 
Lodzi. Urz"du Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub zostanie wobec niego 
rozpocz<;ta egzekucja s,\dowa, administracyjna b,\dz zaj"cie wierzytelnosci. 

Wymagania szczegolowe dotyczllce realizacji zadania pn. Miejski Program Profilaktyki 
i Rozwillzywania Problemow Alkoholowych - Lnbif sport - ogolnodostfpne zajfcia 
i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmlodszych lodzian, realizacja w terminie marzec 
- pazdziernik 2019 r. 

Planowana kwota na realizacjf zadania- do 230.000 zl; 

I. Celem zadania jest wspieranie dzialan promuj,\cych styl zycia wolny od alkoholu. 
w tym tahe dzialan profilaktycznych 0 charakterze sportowym kierowanych do og61u dzieci 
i mlodziezy w ramach organizacji czasu wolnego jako altematywa dla podejmowania 
zachowan ryzykownych (profilaktyka uniwersalna) poprzez: 
1) stworzcnie uczestnikom zadania mozliwosci udzialu w r6znych formach aktywnosci 

fizycznej; 
2) podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwosci substancji psychoaktywnych; 
3) rozwijanie wsr6d uczestnik6w postaw aktywnosci, kreatywnosci, fair play oraz 

eliminowanie negatywnych postaw spolecznych. 
2. Wnioskowana kwota dotacji nie moze przekroczye 95% calkowitego kosztu zadania 

(nalezy wykazae co najmniej 5% finansowego wkladu wlasnego. nie dopuszcza si" zmiany 
wkladu finansowego na wklad osobowy, w tym wycen" pracy spolecznej czlonk6w; 
zadeklarowany wklad wlasny musi zostae wykorzystany w trakcie realizacji zadania). 

3. Do zlozenia oferty uprawnione Sft podmioty 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 2 ustawy 
z dnia II wrzesnia 2015 r. 0 zdrowiu publicznym. kt6rych cele statutowe wi,\z,\ si" 
z zakresem przedmiotowym zadania. 

4. Pierwszenstwo w otrzymaniu dotacji b"d,\ mialy podmioty prowadzftce co najmniej 
I rok udokumentowanft dzialalnosc sportOWl\, zwiftzanft z zakresem przedmiotowym zadania. 

5. Zadanie polega na realizacji projekt6w i program6w profilaktycznych na kt6re 
skladaj,\ sit; m.in.: zaj"cia sportowo-rekreacyjne, elementy edukacyjne w zakresie profilaktyki 
uzaleznien takie jak: pogadanki, prelekcje. warsztaty profilaktyczne ksztaltuj,\ce zdrowy styl 
zycia i wlasciwe normy zachowan wobec uzywek. Wskazane jest aby osoby prowadz'\ce 
dzialania profilaktyczne mialy odpowiednie kompetencje merytoryczne. 

6. Projekt lub program moze przewidywae dodatkowo organizacjt; imprez sportowo
rekreacyjnych jednak mog,\ one stanowic jedynie uzupelnienie planowanych zaj"c 
sportowych. Nie dopuszcza sit; zlozenia oferty wyl'\cznie na organizacj" imprezy sportowo
rekreacyj nej. 

7. Pierwszenstwo w przyznaniu dotacji b"d,\ mialy og6lnodost"pne projekty obejmuj,\ce 
jak najwit;ksz,\liczbt; dzieci i mlodziezy z udzialem wybitnych sportowc6w, kt6rzy prowadz,\ 
dzialania promuj,\ce zdrowy. sportowy tryb zycia. 

8. W zadaniu mogft uczestniczyc mieszkancy Miasta Lodzi. w szczeg6lnosci dzieci 
i mlodziez ze srodowisk zagrozonych patologiarni spolecznymi. 

9. Wszystkie realizowane dzialania powinny odbywae sit; na terenie Miasta Lodzi. 
10. Oferent nie moze pobierae oplat od adresat6w zadania. 
II. Grupa uczestnicz,\ca w zajt;ciach nie moze liczyc mniej niz 15 os6b. 
12. W kosztorysie wnioskowanej dotacji mog,\ bye finansowane. w szczeg61nosci 

koszty: 
1) wynajmu obiekt6w; 



2) zakupu sprz~tu niezb~dnego do prowadzenia zaj<tc - sprz<tt musi zostac zakupiony 
w mozliwie najszybszym terminie od podpisania umowy; 

3) koszty zwiqzane z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzaleznien; 
4) dozywiania (w kwocie nie wyzszej niz 5 zl dziennie na osob~) - w rozliczeniach dotacji 

uwzgh~dniane b~dq wylqcznie koszty dozywiania realizowanego w spos6b systematyczny 
przez caly okres realizacji zadania. zgodny z zawartq umowq; 

5) koszty energii elektrycznej w obiektach wlasnych; 
6) place os6b prowadzqcych zaj<;cia sportowe (wysokosc wynagrodzenia dla trener6w 

i instruktor6w okresla oferent przy czym Iqczny udzial srodk6w przeznaczonych na place 
os6b prowadzqcych zaj<;cia sportowe nie moze przekraczac 40% srodk6w finansowych 
pozyskanych z dotacji); 

7) koszty ubezpieczenia dzieci i mlodziezy uczestniczqcej w zaj~ciach i ewentualnych 
imprczach sportowo-rekreacyjnych. dotyczqce wylqcznie okresu realizacji zadania. 
zgodnego z zawartq umowq; 

8) koszty ewentualnych nagr6d rzeczowych. przy czym wartosc jednej nagrody rzeczowej nie 
moze przekroczyc 30 zl. 

13. W ramach dotacji nie dopuszcza si<t wnioskowania 0 zakup srodk6w trwalych -
w wysokosci powyzej 3.500 zl. 

14. Zakres rzcczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie nie moze byc zbiezny 
z ofertq. kt6ra uzyskala dotacj~ w wyniku konkursu ofert. przeprowadzonego 
w jakiejkolwiek innej kom6rce organizacyjnej Urz~du Miasta Lodzi. 

15. Pierwszenstwo w przyj~ciu na zaj,<cia b~dq mialy dzieci i mlodziez kierowane przez 
asystenta rodziny lub pracownika socjalnego. 

16. Pelnq odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo uczestnik6w ponosi organizator. kt6ry 
winien spelnic wszystkie wymogi wynikajqce z przepis6w ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie. (w tym przede wszystkim dopuszczenie do uczestnictwa wylqcznie osoby 
posiadajqce zaswiadczenie lekarskie 0 braku przeciwwskazan do udzialu w tych zaj<;ciach). 

17. Organizator zobowiqzany jest do ubezpieczenia uczestnik6w zaj<;c od nast~pstw 
nicszcz<;sliwych wypadk6w. na zasadach og6lnych. 

18. Osoby prowadzqce zaj<;cia sportowe mUSZq posiadac kwalifikacje zawodowe 
w dziedzinie kuItury fizycznej. zgodne z ustawqz dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie. 

19. Miejsce organizacji zaj<;c - baza sportowa (wlasna. dzierzawiona. wynaj<tta lub taka. 
za kt6rq organizator uiszcza oplat<; z tytulu bezumownego korzystania z nieruchomosci 
Miasta Lodzi). musi bye przystosowana do prowadzenia zajyc sportowych. a takZe posiadac 
stosowne pozwolenia. certyfikaty dopuszczajqce obiekt do tego celu. 

20. Wymagane jest prowadzenie dokumentacji dotyczqcej realizowanego zadania. kt6ra 
w szczeg61nosci winna zawierac: imiona i nazwiska uczestnik6w zajyc wraz z datami 
urodzenia. adresami zamieszkania i nazWq plac6wki oswiatowej do kt6rej dany uczestnik 
zajyc ucz<tszcza. listy obecnosci. tematy zaj~c. 

21. Oferent zobowiqzany jest zalqczyc do oferty oswiadczenie 0 nieposiadaniu 
zobowiqzan. stanowiqce zalqcznik Nr 3 do zarzqdzenia. 

22. Oferent zobowiqzany jest zalqczyc do oferty oswiadczenie zgodne z wymogami 
art. 15 us!. 6 pkt 2-5 ustawy z dnia 11 wrzesnia 20 IS r. 0 zdrowiu publicznym. stanowiqce 
zalqcznik Nr 2 do ogloszenia. 

23. Oferent nie moze posiadae wymagalnego zadluzenia wobec Urzydu Miasta Lodzi. 
Urz<;du Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych. 

24. Wobec oferenta nie mogq byc prowadzone egzekucje sqdowe. administracyjne bqdZ 
zaj<;cia wierzytelnosci. 

25. Miasto L6dz zastrzega sobie prawo do odstqpienia od zawarcia umowy lub 
natychmiastowego jej rozwiqzania. jezeli po zakonczeniu procedury konkursowej. do Urz~du 
Miasta Lodzi wplynie informacja 0 wymagalnosci zadluzenia Oferenta wobec Urz,<du Miasta 
Lodzi. Urz<tdu Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub zostanie wobec niego 
rozpocz<;ta egzekucja sqdowa. administracyjna bqdz zaj<tcie wierzytelnosci. 



26. Oferentowi przysluguje prawo zlozeniajednej oferty. 

Wymagania szczegolowe dotyczlJ.ce realizacji zadania pn. Miejski Program Profilaktyki 
i RozwilJ.zywania Problemow Alkoholowych - Lodi Sportowa - organizacja imprez 
sportowo-rekreacyjnych, realizacja w terminie marzec - grudzieii 2019 r. 

Planowana kwota na realizacjl! zadania - do 394.530 zl; 

1. Celem zadania jest wspieranie dzialaii promuj1Jccych styl zycia wolny od alkoholu, 
w tym takZe dzialan profilaktycznych 0 charakterze sportowym kierowanych do ogolu dzieci 
i mlodziezy w ramach organizacji czasu wolnego jako altematywa dla podejmowania 
zachowan ryzykownych (profilaktyka uniwersalna) poprzez: 
1) stworzenie uczestnikom zadania mozliwosci udzialu w roznych formach aktywnosci 

fizycznej: 
2) podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwosci substancji psychoaktywnych; 
3) rozwijanie wsrod uczestnikow postaw aktywnosci, kreatywnosci, fair play oraz 

eliminowanie negatywnych postaw spolecznych. 
2. Wnioskowana kwota dotacji nie moze przekroczye 95% calkowitego kosztu zadania 

(nalezy wykazae co najmniej 5% tinansowego wkladu wlasnego, nie dopuszcza sit; zamiany 
wkladu finansowcgo na wklad osobowy, w tym wycent; pracy spolecznej czlonkow; 
zadcklarowany wklad wlasny musi zostae wykorzystany w trakcie realizacji zadania). 

3. Do zlozenia oferty uprawnione S1Jc podmioty 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 2 ustawy 
z dnia II wrzesnia 2015 r. 0 zdrowiu publicznym, ktorych cele statutowe wi1Jcz1Jc sit; 
z zakresem przedmiotowym zadania. 

4. Pierwszenstwo w otrzymaniu dotacji b"d1Jc mialy podmioty prowadz'!ce co najmniej 
I rok udokumentowan1Jc dzialalnosc sportow'l, zwi1Jczan,! z zakresem przedmiotowym zadania. 

5. Zadanie polega na realizacji projektow i programow profilaktycznych na ktore 
skladaj,! si~ m.in.: imprezy sportowo-rekreacyjne, elementy edukacyjne w zakresie 
protilaktyki uzaleznien takie jak: pogadanki, prelekcje. warsztaty profilaktyczne ksztaltuj,!ce 
zdrowy styl zycia i wlasciwe normy zachowan wobec uzywek. Wskazane jest aby osoby 
prowadz'!ce dzialania profilaktyczne mialy odpowiednie kompetencje merytoryczne. 

6. Impreza sportowo-rekreacyjna organizowana w ramach projektu Iub programu musi 
stanowic punkt wyjscia dla dzialan proiilaktycznych Iub tez bye ich elementem 
podsumowuj'!cym albo uzupelniaj,!cym. Nie dopuszcza sit; zlozenia oferty wyl1Jccznie 
na organizacjt; imprezy sportowo-rekreacyjnej. 

7. Preferencje maj1Jc otwarte imprezy sportowo-rekreacyjne, skierowane do wszystkich 
lodzian, w szczegolnosci do dzieci i mlodziety ze srodowisk zagrozonych patologiami 
spolecznymi. 

8. Wszystkie realizowane dzialania powinny odbywae sit; na terenie Miasta Lodzi 
w terminie marzec - grudzien 2019 r. 

9. Liczba uczestnikow projektu Iub programu profilaktycznego nie moze bye mniejsza 
niz 50 osob. 

10. Wszystkie dzialania realizowane w ramach projektu Iub programu profilaktycznego 
powinny bye organizowane w miejscu Iub w sposob umozliwiaj1Jccy udzial w nich osob 
niepelnosprawnych. zgodnie z "Lodzkim standardem dost<;pnosci", stanowi1Jccym zal1Jccznik 
do zarz,!dzcnia Nr 7120IVIIII 7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 pazdziemika 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia ,.Lodzkiego standardu dost<;pnosci". 

II. W kosztorysie wnioskowanej dotacji mog,! bye finansowanc w szczegolnosci 
koszty: 
I) zwi,!zanc z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzaleznien; 
2) wynajmu obiektow; 
3) zakupu. wypozyczenia sprz~tu niezb"dnego do realizacji zadania; 
4) obslugi medycznej. st;dziowskiej oraz technicznej; 



5) zakupu puchar6w i medali dla uczestnik6w imprezy: 
6) zakupu napoj6w i wody dla uczestnik6w imprezy: 
7) ubezpieczenia uczestnik6w imprezy. dotyczqce wylqcznie okresu realizacji zadania, 

zgodnego z zawartq umowq. 
12. W kosztorysach po stronie koszt6w dotacyjnych nie mogq bye uwzgl~dniane 

nagrody pieni~zne dla uczestnik6w. a wartose jednej nagrody rzeczowej nie moze 
przekroczyc 100 zl (do sprawozdania nalezy dolqczye imiennq list~ nagrodzonych, wraz 
z podpisami potwierdzonymi za zgodnose przez kierownika imprezy lub s~dziego gI6wnego). 

13. W ramach dotacji nie dopuszcza si~ wnioskowania 0 zakup srodk6w trwalych -
w wysokosci powyzej 3.500 zl. 

14. Pelnq odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo uczestnik6w ponosi organizator, kt6ry 
winien spelnic wszystkic wymogi wynikajqce z przepis6w ustawy z dnia 25 czerwca 20 lOr. 
o sporCle. 

15. Organizator zobowiqzany jest do ubezpieczenia uczestnik6w imprezy od nast~pstw 
nieszcz~sliwych wypadk6w, na zasadach og6lnych. 

16. Miejsce organizacji imprezy - baza sportowa (wlasna, dzierzawiona, wynaj~ta lub 
taka. za kt6rq organizator uiszcza oplat~ z tytulu bezumownego korzystania z nieruchomosci 
Miasta I.odzi), musi bye przystosowana do prowadzenia imprez sportowych, a takZe posiadac 
stosownc pozwolenia. certyfikaty dopuszczajqce obiekt do tego celu. 

17.0ferent zobowiqzany jest zalqczye do oferty oswiadczenie 0 nieposiadaniu 
zobowiqzan, stanowiqce zalqcznik Nr 3 do zarzqdzenia. 

18. Oferent zobowiqzany jest zalqczyc do oferty oswiadczenie zgodne z wymogami 
art. 15 us!. 6 pkt 2-5 ustawy z dnia II wrzeSnia 2015 r. 0 zdrowiu publicznym, stanowiqce 
zalqcznik Nr 2 do ogloszenia. 

19. W przypadku. gdy organizator imprezy przewiduje uhonorowanie zwyci~zc6w 
pucharami. rna on obowiqzek zapewnienia ich w ramach otrzyrnanej dotacji. 

20. W ramach otrzymanej dotacji nie mozna rozliczac koszt6w obslugi ksi~gowej. 
21. Oferent nie moze posiadae wymagalnego zadluzenia wobec Urz"du Miasta Lodzi, 

Urz"du Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych. 
22. Wobec oferenta nie mogq bye prowadzone egzekucje sqdowe, administracyjne bqdz 

zaj<;cia wierzytelnosci. 
23. Miasto zastrzega sobie prawo do odstqpienia od zawarCIa umowy 

lub natychmiastowego jej rozwiqzania. jezeli po zakonczeniu procedury konkursowej, 
do Urz~du Miasta Lodzi wplynie informacja 0 wymagalnosci zadluzenia Oferenta wobec 
Urz"du Miasta Lodzi. Urzydu Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub 
zostanie wobec niego rozpocz<;ta cgzekucja sqdowa, administracyjna bqdz zaj<;cie 
wierzytelnosci. 

24. Oferentowi przysluguje prawo zlozeniajednej oferty. 

Wymagania szczeg610we dotycz,!ce realizacji zadania pn. Miejski Program Profilaktyki 
i Rozwi,!zywania Problem6w Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wsr6d dzieci 
i mlodzie:iy szkolnej, realizacja w terminie marzec -Iistopad 2019 r. 

Planowana kwota na realizacjf zadania - do 66.000 zl 

I. Celem zadania jest wspieranie dzialail prornujqcych styl zycia wolny od alkoholu, 
w tym takZe dzialan profilaktycznych 0 charakterze sportowyrn kierowanych do og6lu dzieci 
i rnlodziezy w rarnach organizacji czasu wolnego jako altematywa dla podejmowania 
zachowan ryzykownych (profilaktyka uniwersalna) poprzez: 
I) stworzenie uczestnikorn zadania rnozliwosci udzialu w r6znych forrnach aktywnosci 

fizycznej poprzez organizacj~ wsr6d dzieci i rnlodziezy szkolnej bloku zawod6w 
prornujqcych kultur~ fizycznq; 

2) podniesienie poziornu wiedzy na temat szkodliwosci substancji psychoaktywnych; 



3) rozwijanic wsr6d uczestnik6w postaw aktywnosci, kreatywnosci, fair play oraz 
eliminowanie ncgatywnych postaw spolecznych. 

2. Dotacja przeznaczona na realizacj« zadania zawartego w ofercie nie moze 
przekroczye 95% koszt6w calkowitych (nalezy wykazae co najmniej 5% finansowych 
srodk6w wlasnych, nie dopuszcza si« zamiany wkladu finansowego na wklad osobowy, 
w tym wycen" pracy spolecznej czlonk6w; zadeklarowany wklad wlasny musi zostae 
wykorzystany w trakcie realizacji zadania). 

3. Do zlozenia oferty uprawnione S'l podmioty 0 kt6rych mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 
z dnia 11 wrzdnia 2015 r. 0 zdrowiu publicznym, kt6rych cele statutowe wi'lZ'l si" 
z zakresem przedmiotowym zadania. 

4. W realizacji zadania musz'l bye spelnione l'lcznie nast"puj'lce warunki: 
I) podmiot przyst"puj'lcy do konkursu obowi'lZany jest przygotowae ofert". kt6ra b"dzie 

zakladala realizacj" bloku zawod6w promuj'lcych kuItur" fizyczn'l wsr6d 16dzkich 
uczni6w i uczennic. z zachowaniem nast«pujltcych warunk6w: 
a) organizacja zawod6w w co najmniej 4 dyscyplinach sportowych dla jak najwi"kszej 

liczby szk61 podstawowych, gimnazj6w i szk61 ponadgimnazjalnych (wymagany jest 
udzial w zawodach co najmniej 40 16dzkich szk61), 

b) organizacja zawod6w dla dzieci i mlodziezy szk61 specjalnych. 
c) organizacja zawod6w w spos6b ci:tgly od marca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. 

z \vyl'lczeniem okresu wakacyjnego (nie mozna planowae i rozliczae koszt6w 
merytorycznych oraz koszt6w dotyczltcych obslugi zadania w miesi'lcach lipiec
sierpien), 

d) organizacja zawod6w promujltcych gry i zabawy sportowe wedlug wewn"trznego 
regulaminu realizatora zadania. opracowanego na podstawie uproszczonych przepis6w 
polskich zwi'lzk6w sportowych (np. Kids Athletic), 

e) organizacja zawod6w musi bye powi'lzana z elementami edukacyjnymi w zakresie 
w zakresie profilaktyki uzaleznien takimi jak: pogadanki, prelekcje. warsztaty 
profilaktyczne ksztaltuj'lce zdrowy styl zycia i wlasciwe normy zachowan wobec 
uzywek (wskazane jest aby osoby prowadz'lce dzialania profilaktyczne mialy 
odpowiednie kompetencje merytoryczne). 

f) uczestnik zawod6w nie moze bye czynnym zawodnikiem klubu sportowego, 
g) oferent nie moze pobierae oplat za udzial w zawodach; 

2) dokonany zostanie wyb6r jednego oferenta. kt6ry zorganizuje caly blok zawod6w 
promuj'lcych kultur" tizyczn'l na wszystkich poziomach nauczania. spelniajltc warunki 
'W)'mienione w pkt I; 

3) w konkursie preferowane b"dlt organizacje sportowe mogltce wykazae 
doswiadczenie w organizacji zawod6w szkolnych na wszystkich poziomach nauczania; 

4) realizator zadania zobowi'lzany jest do zapewnienia: obiekt6w do rozgrywek 
o odpowiednim standardzie. obslugi s"dziowskiej oraz obslugi technicznej i medycznej; 

5) zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie nie moze bye 
zbiezny z ofertlt. kt6ra uzyskala dotacj" w wyniku konkursu ofert. 
przeprowadzonego w jakiejkolwiek innej kom6rce organizacyjnej Urz«du Miasta Lodzi; 

6) oferent nie moze posiadae wymagalnego zadluzenia wobec Urz"du Miasta Lodzi. Urz«du 
Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych; 

7) wobec oferenta nie moglt bye prowadzone egzekucje s'ldowe, administracyjne bltdz zaj«cia 
wierzytelnosci; 

8) Miasto L6dz zastrzega sobie prawo do odstltPienia od zawarcia umowy lub 
natychmiastowego jej rozwiltzania. jezeli po zakonczeniu procedury konkursowej, do 
Urzt;du Miasta Lodzi wplynie informacja 0 wymagalnosci zadluzenia oferenta wobec 
Urz"du Miasta Lodzi. Urz"du Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub 
zostanie wobec oferenta rozpocz«ta egzekucja s'ldowa, administracyjna b'ldz zaj"cie 
wierzytelnosci; 



9) oferent zobowi<jZany jest za1'lczye do oferty oswiadczenie 0 nieposiadaniu zobowi'lzan, 
stanowi'lce za1'lcznik Nr 3 do zarz'ldzenia; 

10) oferent zobowi<jZany jest zal'lczye do oferty oswiadczenie zgodne z wymogami art. IS 
ust. 6 pkt 2-5 ustawy z dnia II wrzesnia 20 IS r. 0 zdrowiu publicznym, stanowi'lce 
zal'lcznik Nr 2 do ogloszenia. 

Wymagania szczeg610we dotyczllce 
Przeciwdzialania Narkomanii - Sport 
sportowym w kategoriach mlodzik6w 
grudzien 2019 r. 

realizacji zadania pn. Miejski Program 
to zdrowie - udzial we wsp61zawodnictwie 
i junior6w, realizacja w terminie marzec -

Planowana kwota na realizacj" zadania - do 450.000 zl 

I. Celem zadania jest wspieranie dzialan promuj'lcych styl zycia wolny od narkotyk6w, 
w tym takze dzialan profilaktycznych 0 charakterze sportowym kierowanych do og61u dzieci 
i mlodziezy w ramach organizacji czasu wolnego jako altematywa dla podejmowania 
zachowan ryzykownych (profilaktyka uniwersalna) poprzez: 
I) stworzenie uczestnikom zadania mozliwosci udzialu w r6znych formach aktywnosci 

fizycznej poprzez systematyczne treningi i udzial we wsp61zawodnictwie sportowym 
w kategoriach mlodzik6w i junior6w; 

2) podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwosci substancji psychoaktywnych; 
3) rozwijanie wsr6d uczestnik6w postaw aktywnosci, kreatywnosci, fair play oraz 

eliminowanie negatywnych postaw spolecznych. 
2. Dotacja przeznaczona na realizacj~ zadania zawartego w ofercie nie moze 

przekroczye 95% koszt6w calkowitych (nalety wykazae co najmniej 5% finansowych 
srodk6w wlasnych; nie dopuszcza si~ zamiany wkladu finansowego na wklad osobowy, 
w tym wyceny pracy spolecznej czlonk6w; zadeklarowany wklad wlasny musi zostae 
wykorzystany w trakcie realizacji zadania). 

3. Do zlozenia oferty uprawnione s'l podmioty 0 kt6rych mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 
z dnia II wrzesnia 20 IS r. 0 zdrowiu publicznym, kt6rych cele statutowe wi<j:i:'l si~ 

z zakresem przedmiotowym zadania. 
4. W realizacji zadania w ramach musz'l bye spelnione l'lcznie nast~puj'lce warunki: 

I) do zlozenia ofert uprawnione S'l wy1'lcznie 16dzkie organizacje sportowe, prowadz'lce 
dzialalnose sportow'l, czyli systematyczne zajycia treningowe dla mlodzik6w i junior6w na 
terenie Miasta Lodzi (dopuszcza si~ organizacj~ zgrupowan i oboz6w sportowych oraz 
udzial w zawodach poza terenem Miasta Lodzi), bior'lce udzial we wsp61zawodnictwie 
organizowanym lub prowadzonym przez polski zwi<jZek sportowy lub podmiot dzialaj'lcy 
z jego upowatnienia oraz prowadz'lce udokumentowane szkolenie sportowe co najmniej 
rok, pocz'lwszy od I stycznia 2018 roku; 

2) w konkursie preferowane byd'l organizacje sportowe, kt6re na prowadzone w 2019 r. 
szkolenie sportowe (niezaleznie od poziomulkategorii wiekowej) nie otrzymaly wsparcia 
z zadnego innego zadania publicznego finansowanego z budzetu Miasta Lodzi; 

3) zadanie polega na realizacji projekt6w i program6w profilaktycznych na kt6re skladaj'l si~ 
m.in.: zaj~cia treningowe, elementy edukacyjne w zakresie profilaktyki uzaleznien takie 
jak: pogadanki, prelekcje, warsztaty profilaktyczne ksztahuj'lce zdrowy styl zycia 
i wlasciwe normy zachowan wobec uzywek. Wskazane jest aby osoby prowadz'lce 
dzialania profilaktyczne mialy odpowiednie kompetencje merytoryczne; 

4) zaj~cia w kazdej zgloszonej grupie szkoleniowej musz'l bye prowadzone w spos6b ci'lgly 
od marca do IS grudnia 2019 r. Ueden miesi'lc okresu wakacyjnego moze bye okresem 
roztrenowania), w wymiarze minimum 3 razy w tygodniu, przez 90 minut i winny 
uwzgl~dniae udzial we wsp61zawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym 
w okreSlonej dyscyplinie sportu przez polski zwi<jZek sportowy lub podmioty dzialaj<jCe 
z jego upowatnienia; 



5) ofcrent w ramach realizacji zadania moze zorganizowae jednil imprez" sportowo -
rekreacyjn,!, kt6ra b"dzie promowala zdrowy tryb zycia poprzez aktywnose fizycznil 
w danej dyscyplinie sportu (oferent nie moze ubiegae si" 0 dofinansowanie wewniltrz 
killbowych imprez sportowych); 

6) uczestnik zaj"e mllsi posiadae status czlonka l6dzkiego killbll sportowego, aktllalne 
badania lekarskie oraz mllsi bye llbezpieczony przez klllb (NW, OC), pelnil 
odpowiedzialnose za bezpieczenstwo llczestnik6w szkolenia ponosi killb; 

7) w szkolenill mogil uczestniczye dzieci i mlodziez do lat 18 - mieszkancy Miasta Lodzi, 
w szczeg61nosci ze srodowisk zagrozonych patologiami spolecznymi; 

8) oferent nie moze pobierae oplat za udzial w zaj"ciach treningowych od adresat6w 
zadania; 

9) oferent musi posiadae baz" sportow'!, przystosowan,! do prowadzenia szkolenia 
sportowego - wlasnil, wynaj"til, dzierzawionillub korzystae bezumownie z nieruchomosci 
Miasta Lodzi, za kt6r,! uiszcza oplaty; 

10) oferent nie moze posiadae wymagalnego zadluzenia wobec Urz"du Miasta Lodzi, Urz"du 
Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych; 

11) wobec oferenta nie mog,! bye prowadzone egzekucje Sildowe, administracyjne bildZ 
zaj"cia wierzytelnosci: 

12) Miasto L6dz zastrzega sobie prawo do odst'IPienia od zawarcia umowy lub 
natychmiastowego jej rozwiilzania, jezeli po zakonczeniu procedury konkursowej, do 
Urz<;du Miasta Lodzi wplynie informacja 0 wymagalnosci zadluzenia oferenta wobec 
Urz<;du Miasta Lodzi, Urz"du Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub 
zostanie wobec oferenta rozpocz"ta egzekucja sildowa, administracyjna bildz z'\i«cie 
wicrzytelnosci; 

13) zakres rzeczowy i tennin realizacji zadania zawarty w ofercie nie moze bye zbiezny 
z ofertil, kt6ra uzyskala dotacj" w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego 
w jakiejkolwiek innej kom6rce organizacyjnej Urz"du Miasta Lodzi; 

14) w ramach wnioskowanej dotacji mogil bye finansowane: koszty utrzymania obiekt6w 
niezb"dnych do prowadzenia zaj"e treningowych (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, 
wody, odprowadzania sciek6w i wywozu smieci), koszty wynaj"cia bazy sportowej 
niezb"dnej do prowadzenia zaj<;e, udzial w zawodach, zakup sprz"tu, organizacja 
zgrupowan, koszty zwi,!zane z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki 
uzaleznieJl, zakup odzywek i niezb"dnych medykament6w, koszty oplacenia ubezpieczenia 
NW i OC, koszty badan lekarskich i opieki medycznej, dofinansowanie plac 
szkoleniowc6w oraz ewentualne koszty niezb"dne do organizacji imprezy SPOrtOWO
rekreacyjnej; 

15) w ramach dotacji nie dopuszcza sit; wnioskowania 0 zakup srodk6w trwalych
w wysokosci powyzej 3,500 zl; 

16) zaj<;cia mog,! prowadzie wylilcznie trenerzy i instruktorzy w rozumieniu przepis6w 
ustawy z dnia 25 czerwca 20 lOr. 0 sporcie; 

17) wysokose wynagrodzenia dla trener6w i instruktor6w okresla klub, przy czym w ramach 
srodk6w pozyskanych z dotacji najnizsze miesi<;czne wynagrodzenie netto dla 
szkoleniowc6w realizujilcych zadanie, nie moze bye nizsze niz 300 zl, natomiast 
naj\'iyzsze miesi"czne wynagrodzenie nello nie moze bye wyzsze niz 1.500 zl; 

18) szkoleniowiec uczestnicz'!cy w zadaniu realizowanym ze srodk6w miejskich moze 
otrzymywae wsparcie plac z jednego klubu sportowego; 

19) jednil grup" szkoleniowil moze prowadzie wyl,!cznie jeden szkoleniowiec; 
20) poza wypadkami losowymi nie dopuszcza si" zmian w skladzie kadry szkoleniowej 

podanej w ofercie lub w aneksie do oferty; 
21) zaj<;cia musz'! bye lldokumentowane prowadzonymi przez szkoleniowc6w dzienniczkami 

zaj<;c. kt6re nalezy przedstawic do wglildu w momencie skladania sprawozdania 
koncowego z realizacji zadania; 



22) ofcrcnt zobowi<lzany jest zal<lczyc do oferty oswiadczenie 0 nieposiadaniu zobowi<lzan, 
stanowi<lce zal<lcznik Nr 3 do zarz<ldzenia; 

23) oferent zobowi<lzany jest zal<lczyc do oferty oswiadczenie zgodne z wymogami art. 15 
ust. 6 pkt 2-5 usta",)' z dnia 11 wrzdnia 2015 r. 0 zdrowiu publicznym. stanowi<lce 
zal<lcznik Nr 2 do ogloszenia; 

24) w przypadku otrzymania dotacji w kwocie nizszej niz wnioskowana, oferent zobowi<lzany 
b<;dzie do zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania. 

Uwaga! 
Informacje 0 konkursie moina u7J'skac bezposrednio w Wydziaie Sportu 
w Deparlamencie Pracy, Edukacji i Sporlu Urz(du Miasta lodzi, ul. ks. Skorupki 21, 
III pi(tro, pokoj nr 3, w Biuletynie Informacji Publicznej Urz(du Miasta lodzi 
pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl),naPortaluhttp;lIumI.lodz.plldla
mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowel oraZJJod nr tel. 42 638-48-
36. 



Wzor 

Zalqcznik Nr I 
do Ogloszenia 

(pieeZl;" oferenta) (data i miejsee zlozenia oferty) 

OFERTA 

....................................................................................................................................................... 
(nazwa zadania) 

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

I. Dane oferenta: 

I) pelna nazwa ............................................................................................................................ . 

2) forma prawna .......................................................................................................................... . 

3) numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym. w innym rejestrze lub ewidencji 

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

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

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

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

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

8) nazwiska. imiona os6b upowaznionych do reprezentowania oferenta 

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

II. Zakres realizacji zadania: 

I. Miejsce realizacji zadania 

2. Opis grupy adresat6w zadania (It' tym liczba i wiek lIczestnik6w zadania) 



3. Kr6tka charakterystyka zadania I H· Iym /iczbowe okrd/enie skali dzia/wi p/anowanych do rea/ioae}i 
}1' rumach =adania, reali=owane formy odd=ia(l'l1'an prq!i1aktyczno - edukm,"'yjnych) 

4. Harmonogram planowanych dzialan w ramach realizacji zadania 

5. Zakladane cele i rezultaty realizacji zadania 

~______________J 

III. Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania 

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

2. Kosztorys ze wzgl~du na rodzaj koszt6w: 

Ko~zt do 
pokrycia 
z wkladu 

lIose Koszt Koszt 
z tego do ztego osobowego. 

I.p. Rod/..aj koszt6w jednostek jednostkowy 
Rodzaj 

calkowit)' 
pokrycia z finansow),ch w tym pracy 

miary 7- srodko" spolecznej 
(w zl) (wzl) 

wnioskowanej wlasn)'ch czlonk6w 
dOt3Cji (" zl) (wzl) i swiadczen 

wolontariuszy 
(wzl) 

Og61em 

3. Uwagi mogftce miec znaczenie przy ocenie kosztorysu 

4. Przewidywane zr6dla finansowania zadania 

--
Zrodla finansowania zl % 

Wnioskowana kwota dotacji 

Finansowe srodki wtasne 

Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna 
czlonk6w) 

Og61em 100 



IV. Inne wybrane informacje dotyczllce realizacji zadania 

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania 

2. Zasoby rzeczowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania 

3. Infonnacja 0 wczeSniejszej dzialalnosci podmiotu skladaj~cego ofert,<, jezeli dzialalnosc ta 
dotyczy zadania okreSlonego w ogloszeniu 0 konkursie ofert. 

Oswiadczam(y), ze: 

1) w zakresie zwi~zanym z konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem 
i przekazywaniem danych osobowych, a takZe wprowadzaniem ich do systemow 
informatycznych, osoby. ktorych te dane dotyczq, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie 
z rozporz~dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi~ku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogolne rozporz~dzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1) oraz ustaw~ z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. poz.l000 
i 1669): 

2) wszystkie podane w ofercie oraz zal~cznikach infonnacje s~ zgodne z aktualnym stanem 
prawnym i faktycznym; 

3) .................................. (wpisac nazw« podmiotu skladaj~cego ofert«) jest podmiotem 
uprawnionym do skladania ofert w konkursie zgodnie z cz"sci~ II pkt 1 Ogloszenia, tj. 
podmiotem, ktorego cele statutowe lub przedmiot dzialalnosci dotycz~ spraw obj"tych 
zadaniami z zakresu zdrowia publicznego okreslonymi wart. 2 ustawy z dnia 11 wrzeSnia 
2015 r. 0 zdrowiu publicznym; 

4) zapoznalem si" z tresci~ ogloszenia i szczegolowymi warunkami konkursu ofert. 

(podpis osoby upowaznionej lub podpisy osob upowaZnionych 
do skladania oswiadczen woli w imieniu oferenta) 



Nazwa oferenta 

Zahtcznik Nr 2 
do Ogloszenia 

OSWIADCZENIA OFERENT A 

Ofcrent oswiadcza, ze na dziet1 zlozenia oferty: 

l) w stosunku do oferenta nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania 
srodk6w pllblicznych, 

2) w stosunku do os6b uprawnionych do reprezentowania oferenta nie orzeczono zakazu 
pelnienia fllnkcji zwi<tzanych z dysponowaniem srodkami publicznymi oraz nie s<t one 
karane za umyslne przest~pstwo lub umyslne przest~pstwo skarbowe, 

3) jest jedynym posiadaczem rachunku, na kt6ry zostan<t przekazane srodki i zobowi<tzllje si~ 
go lltrzymywac do chwili zaakceptowania rozliczenia tych srodk6w pod wzgl~dem 
finansowym i rzeCZO\\i)'m, 

4) kwota srodk6w przeznaczona zostanie na realizacj~ zadania zgodnie z ofert<t i w tym 
zakresie zadanie nie b,dzie finansowane z innych zr6del. 

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego oswiadczenia 

data oraz czytelne podpisy i pieczqtki 
os6b uprawnionych 

do reprezentowania oferenta 



Zal'tcznik Nr 2 
do zarz'tdzenia Nr~05 NIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 2,5 Stj<iLVllv... 2019 r. 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej 

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

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

w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia II wrzesnia 2015 r. 0 zdrowiu publicznym, na wsparcie 
realizacji ktarych ogloszony zostal otwarty konkurs ofert; 

3) Komisji Konkursowej - nalezy przez to rozumiec Komisjy Konkursow't, powolan't przez 
Prezydenta Miasta Lodzi do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizacj~ 
zadania publicznego: 

4) Przewodnicz'tcym - nalezy przez to rozumiec Przewodnicz'tcego Komisji Konkursowej; 
5) ofercie - nalezy przez to rozumiec oferty zlozon't do konkursu ofert przez podmiot 

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

w konkursie ofert na realizacj~ zadania publicznego. 

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

§ 3. I. Po uplywie terminu skladania ofert, a przed pierwszym posiedzeniem Komisji 
Konkursowcj, Przewodnicz'tcy moze wskazac co najmniej dwach czlonkaw Komisji 
Konkursowej i upowaznic ich do otwarcia zlozonych kopert z ofertami oraz dokonania 
analizy formalnej ofert. 

2. Analiza ofert pod wzgl~dem formalnym dokonywana jest pod k'ttem spelniania 
wymogaw okreslonych w czysci VII pkt I ogloszenia 0 konkursie. 

3. Z czynnosci otwarcia kopert z ofertami oraz analizy ofert pod wzglo;dem formalnym 
sporz'tdzany jest protokal. 

4. W przypadku stwierdzenia. w wyniku analizy, 0 ktarej mowa w ust. 2 brakaw 
formalnych ofert podlegaj'tcych usunio;ciu zgodnie z czo;sci't VII pkt 2 ogloszenia 0 konkursie, 
Przewodnicz'tcy zarz'tdza wezwanie oferentaw do usunio;cia brakaw formalnych ofert 
w trybie okreslonym w czo;sci VII pkt 3 ogloszenia 0 konkursie. 

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

jej czlonkom nie przysluguje zwrot kosztaw podrazy. 
3. Posiedzenia Komisji Konkursowej prowadzi Przewodnicz'tcy, a w przypadku jego 

nieobecnosci wyznaczony przez Przewodnicz'tcego czlonek Komisji Konkursowej. 
4. Komisja Konkursowa obraduje w obecnosci przynajmniej polowy jej skladu. 

a czlonkowie swoj't obecnosc potwierdzaj't na kazdym posiedzeniu na liscie obecnosci. 
5. Czlonkowie Komisji Konkursowej na jej pierwszym posiedzeniu skladaj't 

oswiadczenie. ktarego wzar okresla zal'tcznik do niniejszego Regulaminu. 
6. W pracach Komisji Konkursowej mog't uczestniczyc takze, z glosem doradczym, 

osoby posiadaj'tce specjalistyczn't wiedzo; w dziedzinie obj~tej konkursem. 



7. Kazde posiedzenie jest protokolowane. Protok61 koncowy podpisuj<t wszyscy 
czlonkowie Komisji Konkursowej obecni na posiedzeniu. 

8. Obslug~ organizacyjno-techniczn<t Komisji Konkursowej zapewnia Wydzial Sportu 
w Departamencie Pracy. Edukacji i Sportu Urz~du Miasta Lodzi. 

~ 5. I. Komisja Konkursowa w pierwszej kolejnosci ocenia oferty pod wzgl"dem 
spe/nienia kryteri6w formalnych. W przypadku dokonania analizy formalnej ofert w trybie 
okreSlonym w § 3 ust. I niniejszego Regulaminu wyniki analizy fonnalnej ofert s<t 
zatwierdzane przez Komisj" Konkursow<t. Oferty. kt6re spelniaj:t kryteria fonnalne oceniane 
S,! pod wzgl<;dem merytorycznym. 

2. Oferty skierowane do oceny merytorycznej mog:t bye udost<;pniane czlonkom 
Komisji Konkursowej pomi"dzy posiedzeniami Komisji. w spos6b umozliwiaj:tcy zapoznanie 
si<;: z ich tresci,!. 

3. Ocena merytoryczna dokonywana jest indywidualnie przez czlonk6w Komisji 
Konkursowej na karcie ocen. zgodnie z kryteriami i skalami punktowymi okreSlonymi 
w ogloszeniu 0 konkursie. 

4. Ocena realizacji zleconych zadati. publicznych. w przypadku organizacji 
pozarz,!dowych. kt6re w latach poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne. w tym 
rzctclnosci i terminowosci oraz sposobu rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacj" zadan 
dokonywana jest na posiedzeniu Komisji Konkursowej po uprzednim przedstawieniu 
informacji w tym wzgl~dzie przez Przewodnicz:tcego. 

5. Koncowa ocena merytoryczna oferty jest sredni<t arytmetyczn<t ocen poszczeg61nych 
czlonk6w Komisji Konkursowej oceniaj:tcych dan:t ofert". 

6. Komisja Konkursowa na podstawie danych zawartych w kartach oceny tworzy 
ranking ofert i przyznaje dofinansowanie ofertom. kt6re uzyskaly najwi"ksz:t ilose punkt6w. 

7. Po zakonczeniu oceny ofert Komisja Konkursowa sporz:tdza protok61 koncowy oraz 
zestawienie zbiorcze zawieraj:tce wykaz oferent6w. kt6rych oferty zostaly ocenione 
pozytywnie z llwzglydnieniem wysokosci proponowanego sfinansowania albo 
dofinansowania oraz wykaz oferent6w. kt6rych oferty zostaly zaopiniowane negatywnie. 

8. Protok61. 0 kt6rym mowa w ust. 7. przekazywany jest przez Przewodnicz:tcego 
do rozstrzygni<;cia Pierwszemll Wiceprezydentowi Miasta Lodzi. 

~ 6. Po rozstrzygni",'cill konkursll ofert. Przewodnicz,!cy bez zb"dnej zwloki zamieszcza 
wyniki konkursu ofert w Biuletynie Informacji Pllblicznej Urz"dll Miasta Lodzi. na tablicy 
ogloszen Urz<;dll Miasta Lodzi i na Portalu http;llumLlodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie
decydujalorganizacje-pozarzadowel 



Zal<tcznik 
do Regulaminu 

Dotyczy otwartego konkursu ofert ogloszonego na podstawie zarz<tdzenia 
Nr 405NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ogloszenia 
otwartego konkursu ofert w fonnie wsparcia realizacji zadail z zakresu profilaktyki 
i rozwi/lZywania problem6w zwi<tzanych z uzywaniem substancji psychoaktywnych, 
w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi<tzywania Problem6w Alkoholowych 
na rok 2019 oraz Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2019. 

OSWIADCZENIE CZLONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Oswiadczam, ze nie pozostajt;/pozostajt;* w takim stosunku prawnym lub faktycznym 
z oferentami bior<tcymi udzial w procedurze konkursowej, kt6ry moze budzic uzasadnion<t 
w<ttpliwosc co do mojej bezstronnosci podczas oceniania ofert. 

Zobowi/lZujt; sit; do zachowania w tajemnicy infonnacji i danych osobowych przetwarzanych 
podczas prowadzonego postt;powania konkursowego, a takze sposobu ich zabezpieczenia 
zar6wno w trakcie, jak i r6wniez po zakoilczeniu prac przez komisjt; konkursow<t. 

L6dZ, dnia .................... . 
Czytelny podpis osoby skladajl\cej oswiadczenie 

* wlasciwe podkreslic 



Nazwa oferenta 

Zal<tcznik Nr 3 
do zarz<tdzenia NrlfOS"NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 1.6. ~tr.0Im1l20 19 r. 

OSWIADCZENIE OFERENTA 

Oferenl oswiadcza, ze na dzien zlozenia oferty: 

I) nie posiada/posiada* wyrnagalnego zadluzenia wobec Miasta Lodzi (Urzydu Miasta 
Lodzi i rniejskich jednostek organizacyjnych); 

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

3) nie sl! prowadzone/sl! prowadzone* wobec oferenta egzekucje s<tdowe, 
adrninistracyjne b<tdz zaj"cia wierzytelnosci; 

4) nie posiada/posiada* zaleglosci wobec Miasta Lodzi z tytulu naJrnu 
lub bezurnownego zajrnowania lokalu uzytkowego lub gruntu; 

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

Jeslern swiadorny/a odpowiedzialnosci kamej z art. 233 Kodeksu kame go za skladanie 
oswiadczen niezgodnych z prawd<t. 

* niepotrzebne skreslic 

czytelne podpisy os6b uprawnionych 
/ piecz<ttki irnienne i podpisy os6b 

uprawnionych 

W przypadku, gdy oferent posiada zaleglosci, 0 ktorych mowa w pkt 1-5, prosimy 
zamiescic krMkl! informacjf na ich lemat (wysokosc zaleglosci oraz przyczyny 
ich posiadania) 


