ZARZ.-\DZENIE Nr636/vIII/19
PREZYDENTA MIASTA LODZI
z dnia Q=t GlM'~
2019 r.
w sprawic ogloszcnia otwartcgo konkursu ofcrt i powolania Komisji Konkursowej
do opiniowania ofcrt w otwartym konkursie ofcrt w formie powierzenia realizacji
zadania publicznego polegajllccgo na prowadzcniu dzialan w zakresie promowania
wolontariatu i pomocy sllsiedzkiej oraz aktywizacji spolecznej osob starszych, w formie
regrantingu.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnyrn
(Oz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) w zwi,!zku z art. 92 ust. 1 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) oraz art. II Ust. I pkt 2 i ust. 2, art. 13, art. 15 i art. 16a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.
poz. 450, 650, 723,1365 oraz z 2019 r. poz. 37)

zarzlldzam, co

nast~puje:

§ I. I. Oglaszam otwarty konkurs ofcrt w formie powierzenia realizacji zadania
publicznego polcgaj,!ccgo na prowadzcniu dzialan w zakresie promowania wolontariatu
i pomocy s'lsicdzkicj oraz aktywizacji spolecznej os6b starszych, w formie regrantingu.
2. TreSe ogloszenia 0 konkursie ofcrt, 0 kt6rym mowa w ust. 1. stanowi zal,!cznik
Nr I do zarz'ldzenia.
3. Ogloszenie publikuje sit( poprzez jego zamieszczenie:
I) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.uml.lodz.pl/;
2) na Portalu http://uml.lodz. pI! dla-micszkancow/lodzianie-decyduja/organizacjepozarzadowc/ ;
3) na tablicach ogloszcn w sicdzibic Urz«du Miasta Lodzi.
§ 2. I. W celu opiniowania ofert zgloszonych do konkursu ofert, 0 kt6rym mowa
w ~ I, powolujt( Komisjy Konkursow'l, zwan'l dalej Komisj,!, w skladzie:
I) Przcwodnicz'lcy
- iwona iwanicka
Zast«pca Dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych
w Dcpartamcncic Polityki Spolecznej i Zieleni Urzt(du
Miasta Lodzi;
2-6) Czlonkowic:
- Wojciech Kosakowski
Kierownik Oddzialu ds. Polityki Senioralnej w Wydziale
Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Polityki
Spolecznej i Zieleni Urzt(du Miasta Lodzi;
- Katarzyna larosinska
Inspektor w Oddziale ds. Polityki Senioralnej w Wydziale
Zdrowia i Spraw Spolecznych w Oepartamencie Polityki
Spoleczncj i Zieleni Urz«du Miasta Lodzi;
Siura
ds.
Partycypacji
Spolecznej
- przcdstawiciel
w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzt(du
Miasta Lodzi;

przedstawicieli
reprezentuj~cych
orgamzacJe
pozarz~dowe lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku
publiczncgo i 0 wolontariacie.
2. Komisja dziala na podstawic Rcgulaminu pracy Komisji Konkursowej, stanowi~cego
zal~cznik Nr 2 do zarz~dzenia.
dw6ch

§ 3. 1. Upowazniam czlonk6w Komisji do przetwarzania danych osobowych w zwi~zku
z pracami prowadzonymi przez Komisjy w zakresie wynikaj~cym z realizacji obowi~zk6w
czlonka Komisji.
2. Polecam czlonkom Komisji przctwarzanie danych osobowych z poszanowaniem
praw os6b, kt6rych dane dotycz~, na podstawie przepis6w prawa, z zachowaniem zasad:
poufnosci, rzetelnosci, przejrzystosci, w minimalnym zakresie, niezbydnym do osi~gniycia
celu przetwarzania i jedynie przez okrcs niezbydny do jego osi~gniycia, zabezpieczanie
danych osobowych przed ich udostypnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez
osoby nieuprawnione, zmian~, utrat~, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Upowaznicnia czlonkom Komisji udzielam na czas wykonywania przez nich
obowiijzk6w podczas jcj posiedzenia.
4. Zobowiijzujc cz1onk6w Komisji do zachowania w tajemnicy danych osobowych,
przctwarzanych podczas posiedzenia oraz sposobu ich zabezpicczenia r6wniez po
zakonczeniu jej prac.
§ 4. Oferenci skladajij oswiadczenie
zalijcznik Nr 3 do zarzijdzenia.

0

nieposiadaniu zobowiijzan, kt6rego wz6r stanowi

§ 5. Wykonanic zarzijdzcnia powicrzam Dyrcktorowi Wydzialu Zdrowia i Spraw

Sp01ecznych w Departamencie Polityki Spo1ecznej i Zicleni Urzydu Miasta Lodzi.
§ 6. Zarzijdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

Zal~cznik

Nr 1
do zarz~dzenia Nr636 NIII/19
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia
luilUf 2019 r.

9iI

OGLOSZENIE
Prezydent Miasta Lodzi

oglasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia reaJizacji zadania publicznego
polegaj!}cego na prowadzeniu dzialaIi w zakresie promowania wolontariatu i pomocy
s!}siedzkiej oraz aktywizacji spolecznej osob starszych, w formie regrantingu.
I. Rodzaj zadania i wysokosc srodkow publicznych, ktore miasto Lodi rna zamiar
przeznaczyc na realizacj-r tego zadania, a talde term in realizacji zadania.
Prowadzenie dzialan w zakresie promowania wolontariatu i pomocy s~siedzkiej oraz
aktywizacji spolecznej os6b starszych, w fonnie regrantingu, w tym w szczeg61nosci:
1) promowanie oraz rozw6j wolontariatu i samopomocy s~siedzkiej;
2) podnoszenie poziomu swiadomosci spolecznej i rozwijanie WfaZliwosci na potrzeby os6b
starszych, ze szczeg6lnym uwzglctdnieniem os6b samotnych lub maj~cych problemy
w poruszanlU Slct;
3) dzialania slui:~ce aktywizacji oraz wl~czaniu spolecznemu os6b starszych, ze
uwzglydnieniem
szczeg6lnym
os6b
samotnych
lub
maj~cych
problemy
w poruszanlU Slct;
4) szeroko pojctta edukacja os6b starszych, ze szczeg6lnym uwzglctdnieniem edukacji
zdrowotnej;
5) aktywnosc spoleczna promuj~ca integracjct wewn~trz- i miydzypokoleniow~;
6) aktywnosc sportowo-rekreacyjna os6b starszych;
7) organizacja wydarzeiJ. kulturalnych 0 charakterze integracyjnym;
Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacjct zadania - do 130 000,00 zl.
Tennin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy, nie p6zniej nii: do 13 grudnia 2019 r.
Zasady realizacji zadania publicznego w fonnie regrantingu okresla zal~cznik do ogloszenia.

II. Informacja 0 zrealizowanych zadaniach publicznych z tego same go zakresu co
zadanie konkursowe i zwi!}zanych z nimi kosztach, ze szczegolnym uwzgl-rdnieniem
wysokosci dotacji przekazanych organizacjom pozarz!}dowym i podmiotom, 0 ktorych
mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci potytku
pubJicznego i 0 wolontariacie.
1. Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacjct zadania w 2018 r. wyniosla
150 000,00 zl (w formie dotacji przekazanych organizacjom po~dowym i podmiotom,
o kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poZytku
publicznego i 0 wolontariacie).

2. W roku ogloszenia otwartego konkursu ofert zadanie nie bylo realizowane.

III. Warunki przyznawania dotacji.
1. Zadanie zostanie zrealizowane w forrnie regrantingu, ktorego zasady okresla
zalqcznik do ogloszenia, poprzez wylonienie Operatora. Operator dokona wyboru
realizatorow projektow oraz zapewni wsparcie i doradztwo dla realizacji dzialait bydqcych
przedmiotem konkursu, podejmowanych przez organizacje pozarzqdowe, podmioty
wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku
publicznego i 0 wolontariacie oraz grupy nieforrnalne, zwane dalej Grantobiorcami.
2. Operator wyloniony zostanie na podstawie otwartego konkursu ofert, zwanego
dalej konkursem, na realizacjy zadania publicznego polegajqcego na prowadzeniu dzialait
w zakresie promowania wolontariatu i pomocy sqsiedzkiej oraz aktywizacji spolecznej osob
starszych w forrnie regrantingu w trybie powierzenia realizowanego w oparciu 0 art. 16a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie.
3. Operatorem moze bye organizacja pozarzqdowa lub podmiot, 0 ktorym mowa
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie, dzialajqcy na rzecz rozwoju aktywnosci spolecznej lodzian,
w szczegolnosci poprzez realizacjy inicjatyw na rzecz wlqczania spolecznego osob starszych.
4. Warunki forrnalne - obligatoryjne, ktore musi spelnie Operator:
1) prowadzi dzialalnose statutowq w zakresie objytym konkursem;
2) zlozy oferty w terrninie, a dzialania zaplanuje w okresie wskazanym w ogloszeniu
o konkursie;
3) przedstawi oferty poprawnie sporzqdzonq na forrnularzu zgodnym ze wzorem okreslonym
w aktualnym rozporzqdzeniu Przewodniczqcego Komitetu do spraw Pozytku Publicznego
i w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wnioskow;
4) zlozy oferty z wykorzystaniem Generatora Wnioskow oraz dostarczy potwierdzenie
zlozenia oferty w wersji papierowej podpisane przez wszystkie osoby upowaZnione do
skladania oswiadczeit woli w imieniu oferenta;
5) zalqczy poprawnie wypelnione zalqczniki, tj:
a) oswiadczenie oferenta 0 nieposiadaniu zobowiqzait, stanowiqce zalqcznik Nr 3 do
zarzqdzenia,
b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sqdowego Gedynie w sytuacji gdy nie jest on
dostypny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwosci).
5. Warunki dodatkowe - rekomendowane:
1) Operator posiada co najmniej roczne bqdz dluzsze doswiadczenie w zakresie realizacji
zadait w forrnie przekazywania srodkow innym organizacjom pozarzqdowym lub grupom
nieforrnalnym (tzw. regranting);
2) Operator zapewni wklad wlasny niefinansowy w forrnie wolontariatu i pracy spolecznej
czlonkow.
6. Srodki na realizacjy projektow przekazane Grantobiorcom nie mogq bye mniejsze niz
80 % dotacji.
7. Postypowanie konkursowe odbywae siy bydzie z uwzglydnieniem zasad okreslonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie.
IV. Warunki realizacji zadania.
1. Operator oraz Grantobiorcy Sq zobowiqzani zamieszczae w sposob czytelny
inforrnacjy, iz realizowany projekt jest dofinansowany z budzetu miasta Lodzi. Inforrnacja,
wraz z logotypem miasta Lodzi, powinna bye zawarta w wydawanych w ramach zadania
publikacjach, materialach inforrnacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie

intemetowej zleceniobiorcy, jak rowniez stosownie do charakteru zadania, poprzez widocznll
w miejscu jego realizacji tablicy lub przez ustnll informacjy kierowanll do odbiorcow
w nastypujllcym brzmieniu: "Zadanie (nazwa zadania) zostalo/jest zrealizowane/realizowane
dziyki dofinansowaniu z budzetu Miasta Lodzi". Logotyp do wykorzystania w materialach
informacyjnych zostanie udostypniony Operatorowi przez realizatora konkursu ofert.
2. W umowie z Operatorem dopuszcza siy mozliwosc dokonania pomiydzy
poszczegolnymi pozycjami w kosztorysie przesuniyc do 10% wysokosci dotacji,
z zachowaniem kwoty dotacji, bez koniecznosci aneksowania umowy. Przesuniycie w tym
trybie w ramach danej dotacji nie moze byc wiyksze niz kwota 5.000,00 zl. Powyzsze
przesuniycia nie mogll zwiykszae wysokosci srodkow przewidzianych na pokrycie kosztow
obslugi zadania, w tym kosztow administracyjnych i wynagrodzen za czynnosci zwi¥ane
z obslugll zadania. 0 przesuniyciach, wraz z uzasadnieniem, nalezy poinformowae
w sprawozdaniu koncowym z realizacji zadania.
3. Przesuniycia pomiydzy poszczegolnymi pozycjami w kosztorysie, w czysci
dotyczllcej przyznanej dotacji, ktore przekroczll 10%, wyrnagajll pisemnej zgody realizatora
konkursu ofert, po wczesniejszym zlozeniu przez zleceniobiorcy stosownego wniosku wraz
z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagajll SPorzlldzenia aneksu.
V. Koszty kwalifikowane.
Srodki z przyznanej dotacji mogll bye wydatkowane wy1llcznie na pokrycie wydatkow:
1) niezbydnych do realizacji zadania;
2) przewidzianych w ofercie, uwzglydnionych w kosztorysie stanowillcym za1llcznik do
umowy zawartej pomiydzy oferentem a miastem Lodz;
3) spelniajllcych wymogi racjonalnego i oszczydnego gospodarowania srodkami
publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektow z danych
nakladow;
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 ksiygowymi
i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
6) zwi¥anych z kosztami obslugi zadania, w tym kosztami administracyjnymi
(m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadan administracyjnonadzorczo-kontrolnych, obsluga prawna i finansowa zadania);
7) zgodnych z wymaganiami szczegolowymi realizacji zadania zawartymi w czysci
IX ogloszenia 0 konkursie ..
VI. Koszty niekwalifikowane.
Za koszty, ktorych nie mozna sfinansowae z przyznanej dotacji uznaje siy
w szczegolnosci:
1) zobowi¥ania powstale przed terminem rozpoczycia zadania;
2) budowy, zakup budynkow lub lokali, zakup gruntow;
3) wydatki zwi¥ane z dzialalnoscill gospodarczll;
4) odsetki od zobowi¥an uregulowanych po terminie platnosci;
5) koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komomiczej i administracyjnej, a takze koszty
procesow Slldowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowien;
6) wydatki zwi¥ane z umowllleasingu, a w szczegolnosci: podatek, marza finansujllcego,
odsetki od refinansowania kosztow, koszty ogolne, oplaty ubezpieczeniowe;
7) odliczony podatek VAT.

VII. Termin i warunki skladania ofert.
1. Oferty w konkursach ofert sklada siy na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem
okreslonym w aktualnym rozporz~dzeniu Przewodnicz~cego Komitetu do spraw Pozytku
Publicznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w
w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania si~ ostatniego ogloszenia.
2. Potwierdzenie zlozenia oferty w Generatorze Wniosk6w powinno zostae wydrukowane,
prawidlowo podpisane i zlozone w Punkcie kancelaryjnym Wydzialu Zarz~dzania
Kontaktami z MieszkaiJ.cami w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzydu
Miasta Lodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzydu Miasta Lodzi
w nieprzekraczalnym terminie do 22 dni od daty ukazania si~ ostatniego ogloszenia.
Kazde potwierdzenie zlozenia oferty dotycz~ce odrybnego zadania winno bye zlozone
oddzielnie.
3. Za prawidlowe zostan~ uznane podpisy z piecz~tk~ imienn~, a w przypadku braku
piecz~tki - z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym
podpisem, umozliwiaj~cym weryfikacjy os6b podpisuj~cych potwierdzenie zlozenia
oferty.
4. Do konkursu ofert mog~ bye skladane oferty, kt6rych realizacja rozpoczyna siy nie
wczesniej niz 1 kwietnia 2019 r. i konczy siy nie p6Zniej niz 13 grudnia 2019 r.
5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu nastypuj~cych brak6w
formalnych:
1) zlozenie po terminie;
2) niewypelnienie wszystkich punkt6w formularza oferty;
3) zlozenie w spos6b niezgodny z wymaganiami szczeg610wymi zawartymi w cZysci IX
ogloszenia 0 konkursie;
4) zlozenie na niewlasciwym formularzu;
5) zlozenie przez podmiot nieuprawniony;
6) zlozenie przez oferenta, kt6ry nie prowadzi dzialalnosci statutowej w dziedzinie
objytej konkursem;
7) zlozenie oferty na zadanie, kt6re nie jest realizowane na rzecz miasta Lodzi lub jego
mieszkaiJ.c6w;
8) zlozenie oferty na zadanie, kt6rego termin real izacj i nie miesci siy w przedziale
czasowym wskazanym w ogloszeniu 0 konkursie;
9) wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spelnia kryterium okreslonego
w ogloszeniu 0 konkursie;
10) niezlozenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w wraz z potwierdzeniem
zlozenia oferty w wersji papierowej;
11) zlozenie potwierdzenia zlozenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione.
6. Do ofert, kt6re podlegaj~ jednokrotnemu usuniyciu brak6w i nieprawidlowosci nalez~ te,
wkt6rych:
1) brak jest podpisu jednej z os6b uprawnionych na potwierdzeniu zlozenia oferty;
2) nie zal~czono wymaganych zal~cznik6w wskazanych w ogloszeniu 0 konkursie lub
zlozono je niekompletne;
3) potwierdzenie zlozenia oferty w postaci papierowej nie posiada tej samej sumy
kontrolnej co wersja elektroniczna oferty.

7. Braki formalne i nieprawidlowosci wskazane w ust. 6 mog<t zostae usuniyte w terminie do
3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia 0 koniecznosci uzupelnienia
oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drog<t elektroniczn<t 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 usuniycia.
8. Nieuzupelnienie wszystkich brak6w i nieprawidlowosci, 0 kt6rych mowa w ust. 6
lub uzupelnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
9. Przed zlozeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mog<t sprawdzie oferty pod
wzglydem formalnyrn i udzielie stosownych wyjasnien najpozniej w terminie do 2 dni
roboczych przed uplywem terminu skladania ofert.
10. Oferent nie moze posiadae wymagalnego zadluzenia wobec Urzydu Miasta Lodzi, Urzydu
Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych.
11. Wobec oferenta nie mog<t bye prowadzone egzekucje s<tdowe, administracyjne b<tdz
zajycia wierzytelnosci.
12. Miasto L6dz zastrzega sobie prawo do odst<tpienia od zawarcia umowy lub
natychmiastowego jej rozwi<}Zania, jezeli po zakonczeniu procedury konkursowej do
Urzydu Miasta Lodzi wplynie informacja 0 wymagalnosci zadluzenia oferenta wobec
Urzydu Miasta Lodzi, Urzydu Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub
zostanie wobec oferenta rozpoczyta egzekucja s<tdowa, administracyjna b<tdz zajycie
wierzytelnosci.

VIII. Kryteria i tryb wyboru ofert.
I.Oferty byd<t opiniowane przez Komisjy Konkursow<t w spos6b okreslony
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
2. Kryteria oceny zlozonych ofert i skale punktowe:
1) mozliwose realizacji zadania publicznego przez oferenta - od 0 do 6 pkt;
2) proponowana jakose wykonania zadania i kwalifikacje os6b przy udziale kt6rych oferent
bydzie realizowae zadanie publiczne - od 0 do 14 pkt;
3) przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tyrn
w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego - od 0 do 8 pkt;
4) ocena realizacji zadail publicznych w przypadku organizacji, kt6re w latach poprzednich
realizowaly
zlecone
zadania
publiczne,
w
tyrn
rzetelnosci
i terminowosci oraz sposobu rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacjy zadail - od 2 do 2 pkt;
5) doswiadczenie przy realizacji zadail w formie regrantingu - od 0 do 5 pkt.;
6) planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy
i praca spoleczna czlonk6w - od 0 do 5 pkt.
3. Maksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania w konkursie wynosi 40 pkt.
Dotacja moze bye przyznana tylko w przypadku uzyskania przez oferty nie mniej niz 55 %
punkt6w mozliwych do uzyskania w konkursie.
4. Komisja Konkursowa moze zmieniC wysokose dotacji i zakres realizacji zadania
w stosunku do zlozonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga
zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
5.0g1oszenie wynik6w konkursu ofert nast<tpi niezwlocznie po jego rozstrzygniyciu
w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu Urzydu Miasta
Lodzi (http://uml.1odz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje
pozarzadowelkonkursy) i na tablicy ogloszen Urzydu Miasta Lodzi.

6. 0 rozstrzygmyCIU co do oferty oraz 0 przyznanej kwocie dotacji oferent jest
zawiadamiany r6wniez elektronicznie.
7. Konkurs ofert zostaje uniewazniony jezeli:
1) nie zlozono zadnej oferty;
2) zadna ze zlozonych ofert nie spelniala wymog6w zawartych w ogloszeniu 0 konkursie.
8. Zastrzega siy mozliwose przesuniycia terminu skladania ofert, zmiany terminu
zakonczenia postypowania konkursowego oraz zwiykszenia wysokosci srodk6w
w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny - nie p6zniej niz do dnia zatwierdzenia
wynik6w konkursu.
9. Zastrzega siy mozliwose odwolania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed
otwarciem kopert z ofertami.
IX. Wymagania szczeg610we dotyczllce realizacji zadania.
1. 0 dotacje mog,! ubiegae siy organizacje pozarz'!dowe, kt6re maj,! udokumentowane
doswiadczenie w prowadzeniu dzialainosci zwi¥anej z zakresem przedmiotowym zadania.
2. Zadania zawarte w ofercie mog,! bye realizowane przy udziale partnera. W przypadku
wskazania partnera niezbydne jest dol,!czenie do oferty umowy partnerskiej, oswiadczenia
partnera lub innego dokumentu poswiadczaj,!cego partnerstwo w realizacji zadania.
3. Podmioty, kt6re nie maj,! mozliwosci samodzielnej realizacji zadania, zgodnie
z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialainosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie, powinny przedstawiC w ofercie informacjy na ten temat
ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie bydzie realizowane przez podwykonawc6w.
4. Partner nie moze bye podwykonawc,!, jak r6wniez podwykonawca nie moze bye
jednoczesnie partnerem.
5. Nie dopuszcza siy pobierania oplat od adresat6w zadania.
6. Podmiot, realizuj,!c zadanie, zobowi¥any jest do stosowania przeplSOW prawa,
w szczeg61nosci rozporz'!dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi,!zku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepIywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og61ne rozporz,!dzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000 i 1669), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych (Dz. U.
2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62,1000, 1366, 1669,
1693,2245,2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303).
7. Zadania musz'! bye realizowane w spos6b zapewniaj,!cy zgodnosc z "L6dzkim
standardem dostypnosci", przyjytym zarz,!dzeniem Nr 7120NIIIl7_Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 20 paZdziemika 2017 r. w sprawie wprowadzenia "L6dzkiego standardu dostypnosci".
8. W czysci IV oferty, w pkt. 7 "Opis poszczeg61nych dzialan w zakresie realizacji
zadania publicznego", nalezy opisac spos6b zapewnienia dostypnosci dzialanialwydarzenia
dla os6b niepelnosprawnych.

Informacje 0 konkursie mozna uzyskac bezposrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw
Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzttdu Miasta Lodzi,
ul. Zachodnia 47 pok. 132, pod nr tel. 42 638 47 30, w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzttdu Miasta Lodzi, pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl, na Portalu
Urzttdu
Miasta
Lodzi
(http://uml.lodz.plldla-mieszkancow/lodzianiedecyduja/organizacje-pozarzadowe/).

Zal'!cznik
do ogloszenia
ZASADY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE REGRANTINGU

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie mechanizm regrantingu polega na wylonieniu posrednika (zwanego dalej
Operatorem), kt6ry na zlecenie jednostki samorz'!du terytorialnego (Miasta Lodzi) przekazuje
dotacje (zwane dalej grantami) do realizacji do innych podmiot6w (zwanych dalej
Grantobiorcami), w tym organizacji pozarz'!dowych, grup nieformalnych oraz wspiera je przy
realizacji zadania.
Realizacja zadania w takiej formie rna zwiykszye ilose realizowanych przedsiywziye oraz ich
r6znorodnose w por6wnaniu z dotychczas realizowanym sposobem zlecenia zadania
publicznego w Miescie Lodzi.
Tryb ten zaklada wyb6r Operatora w ramach konkursu na realizacjy zadania publicznego
w 2019 r.
I. Zasady ogolne.

I. Operator w ramach realizacji zadania zobligowany jest do opracowania
zasad przeprowadzania konkurs6w na wyb6r Grantobiorc6w w spos6b zapewniaj,!cy
jawnose i uczciw'! konkurencjy.
2. Grantobiorc,! moze bye:
I) organizacja pozarz'!dowa;
2) podmiot wskazany w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r 0 dzialalnosci
pozytku publicznego i 0 wolontariacie;
3) grupa nieformalna skladaj,!ca wniosek za posrednictwem organizacji pozarz,!dowej
(tzw. Patrona) - min. 5 os6b realizuj,!cych zadanie, kt6re podpisuj,! wsp6lny projekt.
Realizacjy zadania prowadzie mog,! osoby pelnoletnie posiadaj,!ce peln,! zdolnose do
czynnosci prawnych. W przypadku os6b maloletnich (min. wiek 15 lat) w grupie
nieformalnej musz'! bye min. dwie osoby pelnoletnie pelni,!ce funkcjy koordynator6w
grupy.
3. Operator nie moze samodzielnie realizowae zadania publicznego w ramach zlecenia.
4. ledna osoba moze bye czlonkiemjednej grupy nieformalnej w danym konkursie.
5. leden oferent moze zloi:ye nie wiycej niz dwie oferty w jednym konkursie, z kt6rych
kaZda dotyczy innego zadania konkursowego.
II. Kryteria wyboru Grantobiorcow, ktore

uwzgl~dnic

musi Operator.

I. Kryteria podstawowe:
I) jakose wykonania zadania publicznego, z uwzglydnieniem w szczeg6lnosci:
a) liczby os6b objytych dzialaniami - kryterium powinno zachycae do wl,!czania
jak najszerszej grupy mieszkanc6w Miasta Lodzi - os6b starszych jako odbiorc6w
bezposrednich lub poprzez oddzialywanie projektu,
b) promocji dzialan w ramach realizacji zadania
sposobu rekrutacji
uczestnik6w/adresat6w dzialania,
c) wyboru metod aktywnie angaZuj,!cych uczestnik6w realizacji zadania;
2) ocena dotychczasowego doswiadczenia Grantobiorcy lub grupy nieformalnej
w zakresie organizacji dzialan na rzecz os6b starszych;
3) nie dopuszcza siy pobierania oplat od adresat6w zadania.

2. Kryteria ustawowe:
1) mozliwose realizacji zadania przez organizacjy pozarz~dow~ lub grupy nieformaln~;
2) ocena kalkulacji koszt6w realizacji zadania publicznego w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania;
3) planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia
wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w.
3. Kryteria formalne:
1) zadanie jest realizowane na rzecz mieszkailc6w Miasta Lodzi;
2) w przypadku organizacji pozarz~dowej - prowadzenie dzialalnosci statutowej
w dziedzinie objytej konkursem;
3) zlozenie oferty w terminie.
III. Wysokosc dotacji.
1. Kwota dotacji moze wyniese:
1) od 1 000,00 do 8 000,00 zl - dla organizacji pozarz~dowych oraz podmiot6w,
o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci
poZytku publicznego i 0 wolontariacie;
2) od 1 000,00 do 4 000,00 zl- dla grup nieformalnych.
2. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie moze przekroczye 95 %
calkowitego kosztu realizacji tej oferty. Oferent musi wniese wklad wlasny, kt6ry nie moze
bye mniejszy niz 5 % calkowitego kosztu realizacji zadania ujytego w ofercie.
Dopuszczalne formy wnoszenia wkladu wlasnego:
1) wklad wlasny finansowy - organizacje pozarz~dowe oraz podmioty, 0 kt6rych mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poZytku publicznego
i 0 wolontariacie;
2) wklad wlasny niefinansowy (wklad osobowy / praca spoleczna) - grupy nieformalne.
3. Srodki z przyznanej dotacji mog~ bye wydatkowane wyl~cznie na pokrycie wydatk6w:
1) niezbydnych do realizacji zadania, w szczeg61nosci dotycz~cych:
a) koszt6w poniesionych z tytulu wynagrodzeil wyplacanych na podstawie um6w
zleceil i um6w 0 dzielo (np. wynagrodzenia artyst6w/ specjalist6w/
szkoleniowc6w uczestnicz~cych w projekcie),
b) koszt6w poniesionych z tytulu zakupu uslug obcych np. transportu
oraz przygotowania poczystunku,
c) koszt6w zakupu artyku16w spozywczych w ramach organizowanego projektu,
d) koszt6w zakupu nagr6d rzeczowych (w cenie do 50 zl, w tym V AT, za sztuky).
2) przewidzianych w ofercie, uwzglydnionych w kosztorysie stanowi~cym zal~cznik
do umowy zawartej pomiydzy Grantobiorc~ a Operatorem;
3) spelniaj~cych wymogi racjonalnego i oszczydnego gospodarowania srodkami
publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efekt6w z danych
naklad6w;
4) faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zaplaconych nie p6zniej niz
przed zakoilczeniem roku budzetowego;
5) mozliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami
ksiygowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
6) zwi¥anych z kosztami obslugi zadania, w tym kosztami administracyjnymi
(m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadail administracyjnonadzorczo-kontrolnych, obsluga prawna i finansowa zadania).

IV. Wskazniki.
Operator zobligowany jest do osillgniycia nastypujllcych wskainikow w ramach realizacji
zadania:
1) liczba ofert, ktore wplynll do konkursulkonkursow - min. 13;
2) liczba Grantobiorcow objyta bezposrednimi dzialaniami informacyjno-promocyjnymi
Operatora - min. 30 podmiotow.
V. Obowillzki Operatora w zakresie wsparcia Grantobiorcow.
Operator w ramach realizacji zadania zapewni:
1) formy skladania wnioskow uwzglydniaj,!ce brak umiejytnosci obslugi komputera lub
Intemetu potencjalnych Grantobiorc6w;
2) wsparcie na etapie skladania ofert, w tym:
a) pomoc doradczljlanimacyjn,! dla grup nieformalnych przy bezposrednim skladaniu ofert,
b) pomoc doradcz,! dla organizacji pozarz'!dowych i podmiotow z art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie,
c) kontakt z Grantobiorcami, kt6rzy nie otrzymali dofinansowania (udostypnienie karty
oceny wniosku, informacja mailowa do organizacji);
3) wsparcie na etapie realizacji projekt6w, w tym:
a) monitoring 100% realizowanych zadaiJ.,
b) bezposredni nadz6r min. 50% realizowanych zadaiJ.,
4) wsparcie na etapie rozliczania projekt6w - zapewnienie wsparCla doradczego przy
rozliczaniu zadaiJ..
VI. Procedura wyboru ofert.
1. Operator wybiera Grantobiorc6w w drodze konkursu.
2. Operator moze przeprowadzie 2 edycje naboru ofert. Pierwszy nabOr pOW1ll1en bye
zrealizowany najp6Zniej w ci,!gu miesi,!ca od podpisania umowy z Miastem LOdz. Srodki
niewykorzystane w ramach pierwszej edycji konkursu Operator moze dystrybuowae
w ramach kolejnego naboru ofert do wykorzystania puli srodk6w. Srodki
niewykorzystane w danym roku podlegajll zwrotowi do budzetu Miasta Lodzi.
3. Operator zobligowany jest do opracowania wzoru oferty i sprawozdania dla
Grantobiorc6w, kt6re stanowiC byd,! zal,!cznik do umowy z Urzydem Miasta Lodzi.
4. Operator zobligowany jest do zal'!czania do wzoru oferty dla Grantobiorc6w
oswiadczenia, okreslonego w niniejszym dokumencie.
5. Operator zobligowany jest wl'!czye do oceny wszystkich ofert, kt6ry zostan,! ocenione
pozytywnie pod wzglydem formalnym przedstawicieli Wydzialu Zdrowia i Spraw
Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzydu Miasta Lodzi.
6. Operator zobligowany jest do stosowania przy wyborze Grantobiorc6w kryteriow
merytorycznych i formalnych wskazanych w niniejszym dokumencie.
7. Dopuszcza siy mozliwose jednokrotnej modyfikacji, weryfikacji i uzupelniania ofert
zlozonych przez Grantobiorcow w nastypuj,!cych sytuacjach:
1) jeden Grantobiorca zlozy wiycej niz 2 oferty w jednym konkursie;
2) brak podpisu oferty przez uprawnione osoby;
3) blydy rachunkowe w kosztorysie oferty;
4) zlozenie formularza bez wymaganych zal'!cznikow;
5) niewypelnienie wszystkich punktow formularza.
Operator zobligowany jest do okreslenia zasad uzupelnienia ww. brakow formalnych.

VII. Pozos tale warunki.

1. Operator zobowi1jZany jest do nadzoru realizacji min. 50% projektow w trakcie realizacji.
2. Operator gromadzi materialy zwi1jZane z realizacj'l zadan (publikacje prasowe, materialy
multimedialne, wydawnictwa, zdj~cia itp.).
3. Operator posluguje si~ ustandaryzowan'l "kart'l nadzoru realizacji zadania"
wraz z dokumentacj'l fotograficzn'l (do opracowania przez Operatora), ktora wprowadza
rzetelne i rownosciowe mechanizmy oceny realizacji zadania. Grantobiorca otrzymuje
pisemnie informacj~ zwrotn'l dotycz'lq nadzoru realizacji w terminie dwoch tygodni od
dokonania oceny realizacji zadania.
4. Operator okresli szczegolowe zasady przeprowadzania nadzoru w umOWle
z Grantobiorq.
5. Operator zobowi1jZany jest do przekazania Wydzialowi Zdrowia i Spraw Spolecznych
w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urz~du Miasta Lodzi szczegolowego
wykazu Grantobiorcow wraz z krotkimi opisami dzialan, ktore b~d'l realizowac w ramach
dofinansowania i terminami ich realizacji. Powyzsze informacje Operator zobowi1jZany
jest przeslac w terminie nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umow
z Grantobiorcami.
6. Miasto Lodz zastrzega sobie prawo kontroli prawidlowosci i terminowosci realizacji
zadan przez Grantobiorcow.
7. Po zakonczeniu realizacji projektu Grantobiorca przedstawia Operatorowi sprawozdanie
z wykonania zadania celem rozliczenia otrzymanej dotacji. Sprawozdanie obejmuje
zestawienie faktur oraz sprawozdanie merytoryczne. Do sprawozdania merytorycznego
Operator zobowi1jZany jest dol'lczyc krotkie podsumowania poszczegolnych zadan
zrealizowanych przez Grantobiorcow wraz z fotografiami.
8. Szczegolowy opis metod wsparcia oraz dzialan informacyjno promocyjnych Operator
powinien przedstawic w ofercie realizacji zadania.

OSWIADCZENIE GRANTOBIORCY
Ja, niZej podpisany/-a,
oswiadczam, ze:

b~dllC

osobll upowazniona do reprezentowania Grantobiorcy,

I. Grantobiorca nie zalega z naleznosciami wobec Urzydu Miasta Lodzi, miejskich jednostek
organizacyjnych, Urzydu Skarbowego i ZUS.
2. laden z urzyduj,!cych czlonk6w organu zarz'!dzaj'!cego Grantobiorcy oraz zadna z os6b
tworz'!cych grupy nieforrnaln,! nie zostaly prawomocnie skazane za przestypstwo
popelnione w zwi¥ku z postypowaniem 0 udzielenia zam6wienia publicznego,
przestypstwa przeciwko prawom os6b wykonuj,!cych pracy zarobkow'!, przestypstwa
przekupstwa, przestypstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestypstwa
popelnione w celu osi,!gniycia korzysci maj,!tkowych, przestypstwa skarbowe.
3. Projekt opisany w niniejszej ofercie nie bydzie generowal zysku w trakcie jego realizacji.
4. Projekt bydzie realizowany w spos6b opisany w niniejszej ofercie.
5. Grantobiorca prowadzi ksiygowosc zgodnie z przepisami polskiego prawa.
6. Wszystkie podane inforrnacje s,! zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
7. W zwi¥ku ze zlozeniem oferty, wyraZam zgody na przetwarzanie moich danych
osobowych.
Jednoczesnie przyjmujy do wiadomosci, ze:
1. Administratorem danych osobowychjest (dane Operatora) .................................................. .
2. Dane osobowe byd,! przetwarzane, w zwi¥ku z udzialem w konkursie grantowym w celu
przeprowadzenia konkursu ofert oraz ewentualnego podpisania i realizacji umowy
dotacyjnej, a takze rozliczenia projektu.
3. Moje dane osobowe mog,! zostac udostypnione innym podmiotom w celu monitoringu,
sprawozdawczosci i ewaluacji konkursu grantowego.
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa wyrazenia zgody lub cofniycie
zgody na ich przetwarzanie jest r6wnoznaczne z brakiem mozliwosci uzyskania dotacji
w ramach konkursu;
5. Mam prawo dostypu do swoich danych i ich poprawiania.
Imiy i nazwisko

Podpis

Zahtcznik Nr 2
do zarz,!dzenia NrG;6NIIII19
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia H (.W~ 2019 r.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej
§ 1. Ilekroc w niniejszym regulaminie jest mowa 0:
1) realizatorach konkursow ofert - nalezy przez to rozumiec kierownikow komorek
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych, ktorzy
realizuj,! czynnosci zwi,!zane z planowaniem, oglaszaniem, przeprowadzaniem,
rozstrzyganiem konkursow ofert oraz kontrol,! realizowanych zadan i rozliczaniem
przyznanych dotacji;
2) organizacjach pozarz'!dowych - nalezy przez to rozumiec organizacje pozarz'!dowe
oraz podmioty, 0 ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie;
3) zadaniu publicznym - nalezy przez to rozumiec zadanie publiczne, 0 ktorym mowa
w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie;
4) konkursie ofert - nalezy przez to rozumiec otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego;
5) Komisji Konkursowej - nalezy przez to rozumiec Komisjy Konkursow,!, powolan,! przez
Prezydenta Miasta Lodzi do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizacjy
zadan publicznych;
6) Przewodnicz'!cym - nalezy przez to rozumiec Przewodnicz'!cego Komisji Konkursowej;
7) ofercie - nalezy przez to rozumiec oferty zlozon'! do konkursu ofert przez organizacjy
pozarz'!dow'! na realizacjy zadania publicznego;
8) oferencie - nalezy przez to rozumiec organizacjy pozarz'!dow'! skladaj,!c,! oferty
w konkursie ofert na realizacjy zadania publicznego;
9) Trybie - nalezy przez to rozumiec Tryb planowania, oglaszania, przeprowadzania
i rozstrzygania otwartych konkursow ofert na realizacjy ze srodkow budzetu miasta Lodzi
zadan publicznych przez organizacje pozarz'!dowe oraz podmioty, 0 ktorych mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie oraz kontroli realizowanych zadan i rozliczania przyznanych dotacji.
wprowadzony odrybnym zarz,!dzeniem Prezydenta Miasta Lodzi;
10) Portalu - nalezy przez to rozumiec strony intemetow,! Urzydu Miasta Lodzi pod adresem:
hUp:lluml.lodz.plldla-mieszkancow/lodzianie-decydujalorganizacje-pozarzadowe/.
§ 2. Po uplywie terminu skladania ofert, Przewodnicz'!cy zwoluje posiedzenia Komisji
Konkursowej i zaprasza na posiedzenie osoby w liczbie okreslonej w niniejszym zarz'!dzeniu.

§ 3. 1. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach bez udzialu oferentow.
za udzial
2. Udzial w pracach Komisji Konkursowej jest nieodplatny
w posiedzeniachjej czlonkom nie przysluguje zwrot kosztow podrozy.
3. Posiedzenia Komisji Konkursowej prowadzi Przewodnicz'!cy, a w przypadku jego
nieobecnosci wyznaczony przez Przewodnicz'!cego czlonek Komisji Konkursowej.
4. Komisja Konkursowa obraduje w obecnosci przynajmniej polowy jej skladu,
a czlonkowie swoj,! obecnosc potwierdzaj,! na kaZdym posiedzeniu na liscie obecnosci.
5. Czlonkowie Komisji Konkursowej na jej pierwszym posiedzeniu skladaj,!
oswiadczenie, ktorego wzor okresla zal'!cznik do niniejszego Regulaminu.

6. W pracach Komisji Konkursowej mog~ uczestniczyc takZe, z glosem doradczym,
osoby posiadaj~ce specjalistyczn~ wiedzy w dziedzinie objytej konkursem.
7. Kazde posiedzenie jest protokolowane. Protokol koncowy podpisuj~ wszyscy
czlonkowie Komisji Konkursowej, ktorzy brali udzial w posiedzeniach Komisji
Konkursowej.
8. Obslugy organizacyjno-techniczn~ Komisji Konkursowej zapewnia realizator
konkursu ofert.
§ 4. 1. Komisja Konkursowa oplmUJe jedynie oferty ocenione pozytywnie pod
wzglydem formalnym z uwzglydnieniem zasad okreslonych w rozdziale 6 Trybu.
2. Po zakonczeniu opiniowania ofert Komisja Konkursowa na podstawie danych
zawartych w Kartach oceny merytorycznej oferty tworzy Ii sty rankingow~ ofert
i rekomenduje do dofinansowania oferty, ktore uzyskaly najwiyksz~ ilosc pUnktow.
Rekomendacja zawiera propozycjy kwoty dotacji.
3. Nastypnie Komisja Konkursowa sporz~dza protokol koncowy zawieraj~cy listy
rankingow~ oraz zestawienie zbiorcze obejmuj~ce wykaz oferentow, ktorych oferty zostaly
zaopiniowane pozytywnie z uwzglydnieniem wysokosci proponowanej dotacji oraz wykaz
oferentow, ktorych oferty zostaly zaopiniowane negatywnie, zgodnie z zal~cznikiem Nr 7 do
Trybu.
4. Dokumenty, 0 ktorych mowa w ust. 3, przekazywane s~ przez Przewodnicz~cego do
rozstrzygniycia Wiceprezydentowi Miasta Lodzi.
§ 5. Po

rozstrzygniyciu konkursu ofert przez Wiceprezydenta Miasta Lodzi,
Przewodnicz~cy bez zbydnej zwloki zamieszcza wyniki konkursu ofert w Biuletynie
Informacji Publicznej, na Portalu i na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi.

Zalil.cznik
do Regulaminu

Dotyczy otwartego konkursu ofert ogloszonego na podstawie zarzil.dzenia Nr 636NIIII19
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 lute go 2019 r.

OSWIADCZENIE CZLONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Oswiadczam, ze nie pozostaj\!ipozostaj\!* w takim stosunku prawnym lub faktycznym
z oferentami bioril.cymi udzial w procedurze konkursowej, kt6ry moze budzic uzasadnionil.
wil.tpliwosc co do mojej bezstronnosci podczas oceniania ofert.
Zobowiil.zuj~ si~

do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych przetwarzanych
podczas prowadzonego post~powania konkursowego, a takze sposobu ich zabezpieczenia
zar6wno w trakcie, jaki i r6wniez po zakonczeniu prac przez komisj~ konkursowil..

L6dz, dnia .................. .
Czytelny podpis osoby skladajil.cej oswiadczenie

*wlasciwe

podkreslic

Zal,!cznik Nr 3
do zarz'!dzenia Nr636NIII/19
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia Q;f W~ 2019 r.
N azwa oferenta

OSWIADCZENIE OFERENT A

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

czytelne podpisy os6b uprawnionychl
piecz,!tki imienne i podpisy os6b
uprawnionych

* niepotrzebne skreslic
W przypadku, gdy oferent posiada zaleglosci, 0 ktorych mowa w pkt 1-5, prosimy
zamiescic krotkl! informacj4t na ich temat (wysokosc zaleglosci oraz przyczyny
ich posiadania)

