
ZARZ1\DZENIE Nr 6'39 NHII19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia £g lutego 2019 r. 

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

publicznego w zakresie dzialalnosci wspomagajllcej rozwoj wspolnot 
i spolecznosci lokalnych "Prowadzenie dzialan animacyjno-integracyjnych w Klubie 

Sllsiedzkim w Domu Wielopokoleniowym". 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. 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 (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) 

zarzlldzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Oglaszam otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania 
pUblicznego w zakresie dzialalnosci wspomagaj,!cej rozw6j wsp61not i spolecznosci 
lokalnych. 

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

3. Ogloszenie pubIikuje siy poprzezjego zamieszczenie: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.uml.Iodz.pl/; 
2) na Portalu http://umUodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decydujalorganizacje-

pozarzadowe; 
3) na tablicach ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 2. 1. W celu opiniowania ofert zgloszonych do konkursu ofert, 0 kt6rym mowa 
w § I, powolujy Komisjy Konkursow,!, zwan'! dalej Komisj,!, w skladzie: 
1) Przewodnicz'!cy Elzbieta Michalska 

zastypca dyrektora Biura ds. RewitaIizacji 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu 
Miasta Lodzi; 

2-8) Czlonkowie: Ewa Grabarczyk 
Kierownik Oddzialu ds. Dzialait Spoleczno -
Gospodarczych w Biurze ds. Rewitalizacji 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu 
Miasta Lodzi; 
Anna Kobalczyk 
Podinspektor w Biurze ds. Rewitalizacji 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu 
Miasta Lodzi; 
Lukasz Prykowski 
Pelnomocnik Prezydenta Miasta Lodzi 
ds. Wsp6lpracy z Organizacjami Pozarz,!dowymi; 
dw6ch przedstawicieli Wydzialu Zdrowia i Spraw 
Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej 
i Zieleni Urzydu Miasta Lodzi; 
dwie osoby wskazane przez organizacje 
pozarz'!dowe lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci 
pozytku pubIicznego i 0 wolontariacie. 



2. Komisja dziala na podstawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowej, stanowi~cego 
zal~cznik Nr 2 do zarz~dzenia. 

§ 3. 1. UpowaZniam czlonkow Komisji do przetwarzania danych osobowych 
w zwi~ku z pracami prowadzonymi przez Komisjy w zakresie wynikaj~cym z realizacji 
obowi~ow czlonka Komisji. 

2. Polecam czlonkom Komisji przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem 
praw osob, ktorych dane dotycz~, na podstawie przepisow prawa, z zachowaniem zasad: 
poufnosci, rzetelnosci, przejrzystosci, w minimalnym zakresie, niezbydnym do osi~gniycia 
celu przetwarzania i jedynie przez okres niezbydny do jego osi~gniycia, zabezpieczanie 
danych osobowych przed ich udostypnieniem osobom nieupowa:mionym, zabraniem przez 
osoby nieuprawnione, zmian~, utrat~, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. UpowaZnienia czlonkom Komisji udzielam na czas wykonywania przez nich 
obowi~kow podczas posiedzenia Komisji. 

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

§ 4. Oferenci skladaj~ oswiadczenie 0 nieposiadaniu zobowi~an, ktorego wzor stanowi 
zal~cznik Nr 3 do zarz~dzenia. 

§ 5. Wykonanie zarz~dzenia powierzam Dyrektorowi Biura ds. Rewitalizacji 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 6. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



OGLOSZENIE 

Prezydent Miasta Lodzi 

Zal~cznik Nr 1 
do zarz~dzenia Nr 639/VIIIWJ 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 28 {ut~ 2;)19 •. 

oglasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego 
w zakresie dzialalnosci wspomagajl}cej rozwoj wspolnot i spolecznosci lokalnych 
"Prowadzenie dzialan animacyjno-integracyjnych w Klubie Sl}siedzkim w Domu 
Wielopokoleniowym" . 

I. Rodzaj zadan i wysokosc srodkow publicznych, ktore Miasto LOdi rna zamiar 
przeznaczyc na realizacj~ tych zadan, a takie term in realizacji zadan. 

1. Glownym celem konkursu jest wsparcie realizacji zadania dotycz~cego prowadzenia 
dzialail integracyjno-animacyjnych w Klubie S~siedzkim w Domu Wielopokoleniowym 
przy ul. Wolczailskiej 168 w Lodzi. Konkurs organizowany jest w ramach projektu 
pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarow miejskich na wybranym 
obszarze w Miescie Lodzi - etap 2", wspolfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020. 

Zalozeniem Domu Wielopokoleniowego jest aktywna wspolpraca mieszkailcow Domu oraz 
najblizszego s~siedztwa na rzecz pozostalych najemcow i s~iadow poprzez wspolne 
spotkania, swiadczenie pomocy oraz wsparcia. Siedziba Klubu S~siedzkiego jest 
zlokalizowana w parterze kamienicy przy ul. Wolczailskiej 168. Realizator zadania (Operator 
Klubu S~siedzkiego) w ramach zadania powinien prowadzic tam dzialania animacyjne, ktore 
docelowo doprowadz~ do rozwoju dialogu, integracji i aktywizacji nie tylko mieszkailcow 
Domu Wielopokoleniowego, ale rowniez nawi~ania kontaktow i wspolpracy z najblizszym 
s~siedztwem. Celem Klubu S~siedzkiego jest m.in. integrowanie mieszkailcow z miejscem 
ich zamieszkania, wspieranie lokalnych, oddolnych inicjatyw, promocjy wolontariatu, 
przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu, tworzenie przyjaznej przestrzeni spotkail, 
otwartej na wielopokoleniow~ wspolpracy. 
Wiycej informacji na temat zalozen modelu Domu Wielopokoleniowego oraz roli Operatora 
Klubu S~siedzkiego mozna przeczytac na stronie intemetowej projektu pilotaZowego 
rewitalizacji [http://centrumwiedzy.org/projekt-pilotazowy-ii/dzialanialdzialanie-2-dom
wielopokoleniowyl] . 

2. Termin realizacji zadania: od dnia 1. kwietnia 2019 r. do dnia 15 grudnia 2019 r. 
Urz~d Miasta Lodzi przewiduje kontynuacjy zadania w 2020 roku, jezeli srodki na ten cel 
zostan~ zabezpieczone w budzecie miasta Lodzi na 2020 rok. 

3. Wysokosc srodkow finansowych przeznaczonych na realizacjy zadania wynosi 89.000,00 
zl brutto. 

II. 1. Informacja 0 zrealizowanych w roku poprzedzajl}cym rok ogloszenia otwartego 
konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe 
i zwil}Zanych z nimi kosztach, ze szczegolnym uwzgl¢nieniem wysokosci dotacji 
przekazanych organizacjom pozarzl}dowym i podmiotom, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pOZytku publicznego i 0 wolontariacie. 



2. Informacja 0 zrealizowanych w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert zadaniach 
publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i zwi~zanych z nimi kosztach, ze 
szczegolnym uwzgiltdnieniem wysokosci dotacji przekazanych organizacjom 
pozarz~dowym i podmiotom, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. 0 dzialalnosci pOZytku puhlicznego i 0 wolontariacie. 

I. Zadanie nie bylo realizowane w roku poprzedzaj~cym rok ogloszenia otwartcgo konkursu 

ofert. 

2. Zadanie nie bylo realizowane w roku ogloszcnia otwartcgo konkursu of crt. 

III. Warunki przyznawania dotacji. 
1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogi:} otrzymac 

organizacje pozarzi:}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, zwane dalej 
oferentami, kt6re li:}cznie spelniaji:} nast((puji:}ce warunki formalne: 
1) prowadzi:} dzialalnosc statutowi:} w zakresie obj((tym konkursem; 
2) zlozi:} ofert(( w terminie, a dzialania zaplanuji:} w okresie wskazanym w ogloszeniu 

konkursowym; 
3) przedstawii:} ofert(( poprawnie sporzi:}dzoni:} na formularzu zgodnym ze wzorem 

okreslonym w aktualnym rozporzi:}dzeniu przewodniczi:}cego Komitetu do spraw 
Pozytku Publicznego w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora 
Wniosk6w; 

4) prawidlowo oszacuji:} wklad wlasny i kwot(( dofinansowania w ramach dotacji; 
5) zlozi:} ofert(( podpisani:} przez wszystkie osoby upowaZnione do skladania oswiadczen 

woli w imieniu oferenta; 
6) zali:}czi:} poprawnie wypelnione zali:}czniki tj.: 

a) oswiadczenie oferenta 0 nieposiadaniu zobowi¥ail, stanowii:}ce zali:}cznik Nr 3 
do zarzi:}dzenia, 

b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Si:}dowego, innego rejestru lub ewidencji 
(jedynie w sytuacji gdy nie jest on dost((pny w elektronicznej bazie Ministerstwa 
Sprawiedliwosci), 

c) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladaji:}cych 
ofert(( wsp6lni:} niz wynikaji:}cy z Krajowego Rejestru Si:}dowego lub innego 
wlasciwego rejestru - zali:}czi:} dokument potwierdzaji:}cy upowaZnienie do 
dzialania w imieniu oferenta(-6w), 

d) kopi(( umowy lub statutu sp61ki - w przypadku gdy oferent jest sp61ki:} prawa 
handlowego, 0 kt6rej mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. 0 dzialalnosci pozytku pUblicznego i 0 wolontariacie, 

e) dokumenty potwierdzaji:}ce kwalifikacje i doswiadczenic wykwalifikowanej 
kadry, gwarantuji:}cej odpowiedni poziom merytoryczny do realizacji zadania, 

f) propozycj(( planu, harmonogramu i formy dzialail Klubu Si:}siedzkiego, 
maji:}cych na celu realizacj(( idei Domu Wielopokoleniowego, 

g) autorski:}, szczeg610wi:} propozycj(( minimum jednego dzialania - nieodplatnego 
projektu - skierowanego do zr6micowanych grup spolecznych. 

2. Zali:}czniki nalezy zloZyc w formie elektronicznej za posrednictwem Generatora 
Wniosk6w dodaji:}c je do skladanej oferty. Dopuszcza si(( mozliwosc dostarczenia 
zali:}cznik6w w formie papierowej, skladaji:}c je wraz z potwierdzeniem zlozenia oferty. 

3. Oferty, kt6re spelnii:} wymogi formalne opiniowane b((di:} pod wzgl((dem merytorycznym 
z uwzgl((dnicniem kryteri6w okreslonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. 0 dzialalnosci pozytku pubJicznego i 0 wolontariacie. 

4. W konkursie na realizacj(( zadania zostanie wybrana jedna oferta, kt6ra uzyska 
najwi((kszi:}liczb(( punkt6w. 



5. Postypowanie konkursowe odbywae siy bydzie z uwzglydnieniem zasad okreSlonych 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie. 

6. Kwota wnioskowanej dotacji dla oferty stanowi calkowity koszt realizacji zadania. 
7. Dwie lub wiycej organizacji pozarz<1dowych lub podmiotow, wymienionych w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie dzialaj<1ce wspolnie mog<1 zlozye oferty wspoln<1. 

8. Oferta wspolna wskazuje: 
1) jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego byd<1 wykonywae 

poszczegolne organizacje pozarz<1dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie; 

2) sposob reprezentacji podmiotow, 0 ktorych mowa w pkt 1, wobec organu 
administracji publicznej. 

9. Umowy zawart<1 miydzy organizacjami pozarz<1dowymi lub podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie, okreslaj<1c<1 zakres ich swiadczen skladaj<1cych siy na realizacjy zadania 
publicznego, zal<1cza siy do umowy 0 wsparcie realizacji zadania publicznego. 

10. Organizacje pozarz<1dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, skladaj<1ce 
oferty wspoln<1 ponosz<1 odpowiedzialnose solidam<1 za zobowi¥anie do wykonania 
zadania publicznego w zakresie i na zasadach okreslonych w umowie 0 wsparcie 
realizacji zadania publicznego, sporz<1dzonej z uwzglydnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, l366, 1669, 1693,2245,2354 i 2500 oraz z 2019 r. 
poz. 303) oraz przepisow ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie. 

11. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie moze przekroczye 99% 
calkowitego kosztu realizacji tego zadania, przy czym finansowy udzial srodkow 
wlasnych oferenta b<1dt pozyskanych z innych trodel nie moze bye mniejszy niz 1% 
calkowitego kosztu realizacji zadania ujytego w ofercie. 

IV. Warunki realizacji zadaii. 
1. Szczegolowe warunki realizacji ww. zadan okresl<1 umowy, sporz<1dzone w oparciu 

o rozporz<1dzenie Przewodnicz<1cego Komitetu do spraw Pozytku Publicznego z dnia 24 
paidziemika 2018 r. w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow umow dotycz<1cych 
realizacji zadan publicznych oraz wzorow sprawozdan z wykonania tego zadan 
(Dz. U. poz. 2057). 

2. Podmiot/Podmioty, ktore otrzymaj<1 dotacjy na realizacjy zadania S<1 zobowi¥ane 
zamieszczae w sposob czytelny informacjy, iz realizowane zadanie jest 
wspolfinansowane ze srodkow Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2014 - 2020 wraz z logotypami przekazanymi przez Realizatora 
konkursu ofert. Informacja, wraz ze wskazanymi logotypami, powinna bye zawarta w 
wydawanych w ramach zadania publikacjach, materialach informacyjnych, 
promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie intemetowej zleceniobiorcy, jak rowniez 
stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczn<1 w miejscu jego realizacji tablicy lub 
przez ustn<1 informacjy kierowan<1 do odbiorcow w nastypuj<1cym brzmieniu: "Zadanie 
zostalo/jest zrealizowane/realizowane w ramach projektu "Opracowanie modelu 
prowadzenia rewitalizacji obszarow miejskich na wybranym obszarze w Miescie Lodzi -
etap 2". Projekt wspolfinansowany ze srodkow Funduszu Spojnosci w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020. 



3. Dopuszcza siy mozliwose dokonania pomiydzy poszczeg61nymi pozycjami w kosztorysie 
przesuniye do 10% wysokosci dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez koniecznosci 
aneksowania umowy. Przesuniycie w tym trybie w ramach danej dotacji nie moze bye 
wiyksze niz kwota 5.000,00 zl. Powyzsze przesuniycia nie mog,! zwiykszae wysokosci 
srodk6w przewidzianych na pokrycie koszt6w obslugi zadania, w tym koszt6w 
administracyjnych i wynagrodzen za czynnosci zwi¥ane z obslug,! zadania. 
o przesuniyciach, wraz z uzasadnieniem, nalezy poinformowae w sprawozdaniu 
koncowym z realizacji zadania. 

4. Przesuniycia pomiydzy poszczeg61nymi pozycjami w kosztorysie, w czysci dotycz,!cej 
przyznanej dotacji, kt6re przekrocz'! 10%, wymagaj,! pisemnej zgody realizatora 
konkursu ofert, po wczesniejszym zlozeniu przez zleceniobiorcy stosownego wniosku 
wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagaj,! sporz,!dzenia aneksu. 

5. Przesuniycia wydatk6w po stronie finansowego wkladu wlasnego w uzasadnionych 
okolicznosciach mog,! przekraczae pr6g 10%, jesli ich koniecznose zostanie wykazana 
w sprawozdaniu. Powyzsze przesuniycia nie mog,! zwiykszae wysokosci srodk6w 
przewidzianych na pokrycie koszt6w obslugi zadania, w tym koszt6w administracyjnych 
i wynagrodzen za czynnosci zwi¥ane z obslug,! zadania. 

6. Szczeg610wy zakres i warunki realizacji zadania zostan,! okreslone w umowie zawartej 
z oferentami wybranymi w konkursie. 

7. Wszystkie dowody ksiygowe zwi¥ane z realizacj,! zadania musz'! bye wystawione 
w okresie jego realizacji, kt6ry jest szczeg61owo okreslony w umowie zawartej pomiydzy 
Miastem L6dz a oferentem. 

V. Koszty kwalifikowane. 
Srodki z przyznanej dotacji mog,! bye wydatkowane wyl,!cznie na pokrycie wydatk6w: 
1) niezbydnych do realizacji zadania; 
2) przewidzianych w ofercie, uwzglydnionych w kosztorysie stanowi,!cym zal'!cznik 

do umowy zawartej pomiydzy oferentem a Miastem L6dz; 
3) spelniaj,!cych wymogi racjonalnego i oszczydnego gospodarowania srodkami 

publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efekt6w z danych 
naklad6w; 

4) faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zaplaconych nie pMniej 
niz 14 dni po jego zakonczeniu, jednak w terminie nie pMniejszym 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 administracyjno - biurowymi 
(m.in.: koordynacja administracyjna zadania, obsluga finansowa zadania); 

7) zwi¥anych z zakupem srodk6w trwalych, niezbydnych do realizacji zaplanowanych 
aktywnosci, kt6rychjednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zl; 

8) zgodnych z wymaganiami szczeg610wymi realizacji zadania zawartymi w czysci 
IX ogloszenia. 

VI. Koszty niekwalifikowane. 
Za koszty, kt6rych nie mozna sfinansowae z przyznanej dotacji uznaje siy w szczeg6lnosci: 
1) zobowi,!zania powstale przed terminem rozpoczycia zadania; 
2) budowy, zakup budynk6w lub lokali, zakup grunt6w; 
3) wydatki zwi¥ane z dzialalnosci,! gospodarcz,!; 
4) odsetki od zobowi¥an uregulowanych po terminie platnosci; 
5) koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a takZe koszty 

proces6w s,!dowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowien; 
6) wydatki zwi¥ane z umow,!leasingu, a w szczeg6lnosci: podatek, marza finansuj,!cego, 

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



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

okreslonym w aktualnym rozPorzlldzeniu Przewodniczllcego Komitetu do spraw Pozytku 
Publicznego w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w 
w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania si~ ostatniego ogloszenia. 

2. Potwierdzenie zlozenia oferty w Generatorze Wniosk6w powinno zostae wydrukowane, 
prawidlowo podpisane i zlozone w Wydziale Zarzlldzania Kontaktarni 
z Mieszkancami w Departarnencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzydu Miasta Lodzi, 
ul. Piotrkowska 110, 90-926 L6dz (wejscie od PasaZu Schillera), w godzinach pracy 
Urzydu Miasta Lodzi w nieprzekraczalnym terminie 22 dni od dnia ukazania si~ 

ostatniego ogloszenia. 
3. Za prawidlowe zostanll uznane podpisy z pieczlltkll imiennll, a w przypadku braku 

Pieczlltki - z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym 
podpisem, umozliwiajllcym weryfikacjy os6b podpisujllcych potwierdzenie zlozenia 
oferty. 

4. Do konkursu ofert mogll bye skladane oferty, kt6rych realizacja rozpoczyna siy nie 
wczesniej niz od dnia 1 kwietnia 2019 r. i konczy siy nie p6zniej niz 15 grudnia 2019 r. 

5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu nastypujllcych blyd6w 
formalnych: 
1) zlozenie po terminie; 
2) niewypelnienie wszystkich punkt6w formularza oferty; 
3) zlozenie w spos6b niezgodny z wymaganiarni szczeg610wymi zawartymi w czysci 

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

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

mieszkanc6w; 
8) zlozenie oferty na zadanie, kt6rego termin realizacji nie mieSci siy w przedziale 

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

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

konkursowym; 
11) niezlozenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w wraz z potwierdzeniem 

zlozenia oferty w wersji papierowej; 
12) zlozenie potwierdzenia zlozenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione. 

6. Do ofert, kt6re podlegajll jednokrotnemu usuniyciu brak6w i nieprawidlowosci nalezll 
te, w kt6rych: 
1) brak jest podpisu jednej z os6b uprawnionych na potwierdzeniu zlozenia oferty; 
2) nie za1llczono wymaganych za1llcznik6w wskazanych w ogloszeniu konkursowym 

lub zlozono je niekompletne; 
3) potwierdzenie zlozenia oferty w postaci papierowej nie posiada tej sarnej sumy 

kontrolnej co wersja elektroniczna oferty. 
7. Braki formalne i nieprawidlowosci wskazane w ust. 6 mogll zostae usuniyte w terminie 

do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia 0 koniecznosci uzupelnienia 
oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drogll elektronicznll poprzez konto zalozone 
przez oferenta w Generatorze Wniosk6w. Ponadto, lista podmiot6w wzywanych do ich 
uzupelnienia brak6w formalnych publikowana moze bye na Portalu. Lista podmiot6w 
zawiera wskazanie nazwy oferenta, tytul zadania oraz wskazanie brak6w 
i nieprawidlowosci do usuniycia. 



8. Nieuzupelnienie wszystkich wskazanych brakow i nieprawidlowosci, 0 ktorych mowa 
w ust. 6 lub uzupelnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny 
formalnej. 

9. Oferent nie moze posiadae wymagalnego zadlliZenia wobec Miasta Lodzi, Urz((du 
Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczeit Spolecznych. 

10. Wobec oferenta nie mog~ bye prowadzone egzekucje s~dowe, administracyjne b~dz 
zaj((cia wierzytelnosci. 

11. Miasto Lodz zastrzega sobie prawo do odst~pienia od zawarcia umowy lub 
natychmiastowego jej rozwi~ania, jezeli po zakoitczeniu procedury konkursowej do 
Urz((du Miasta Lodzi wplynie informacja 0 wymagalnosci zadlliZenia oferenta wobec 
Miasta Lodzi, Urz((du Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczeit Spolecznych lub zostanie 
wobec oferenta rozpocz((ta egzekucja s~dowa, administracyjna b~dz zaj((cie 
wierzytelnosci. 

VIII. Kryteria i tryb wyboru ofert. 
1. Oferty b((d~ opiniowane przez Komisj(( Konkursow~ w sposob okreslony w Regulaminie 

pracy Komisji Konkursowej. 
2. Kryteria oceny zlozonych ofert i skale punktowe: 

1) mozliwose realizacji zadania publicznego przez oferenta - [od 0 do 6] pkt; 
2) przedstawiona kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego, 

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

oferent b((dzie realizowae zadanie publiczne - [od 0 do 14] pkt; 
4) wysokose planowanego przez oferenta udzialu srodkow finansowych wlasnych 

lub srodkow pochodz~cych z innych zrodel na realizacj(( zadania publicznego 
- [od 0 do 5] pkt ; 

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

6) ocena realizacji zadait publicznych w przypadku organizacji, ktore w latach 
poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym rzete1nosci 
i terminowosci oraz sposobu rozliczenia srodkow otrzymanych na realizacj(( zadait -
[od -2 do 2] pkt; 

7) Kryteria dodatkowe - [od 0 do 6] pkt: 
- uwzgl((dnienie w ofercie nawi~ania w ramach zadania partnerstwa/wspolpracy 
np. z lokalnymi lidcrami, instytucjami, uczelniami - [od 0 do 2] pkt; 

- uwzgl((dnienie w ofercie innowacyjnych form (tj. nowatorskich w podejsciu, ktore s~ 
bardziej skuteczne, wydajne, a ktorych rezultaty maj~ znaczenie dla calej 
spolecznosci, a nie dla konkretnych jednostek) promocji wolontariatu wsrod 
mieszkaitcow - [od 0 do 2] pkt; 

- uwzgl((dnienie w ofercie adekwatnych form promocji dzialait Klubu S~siedzkiego, 
odpowiednich dla osob w roznym wieku - [od 0 do 2] pkt; 

3. Maksymalna liczba punktow mozliwych do uzyskania w konkursie wynosi 46 pkt. 
Dotacja moze bye przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofert(( nie mniej niz 
55% punktow mozliwych do uzyskania w konkursie. 

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

5. Ogloszenie wynikow konkursu ofert nast~pi niezwlocznie po jego rozstrzygni((ciu 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz((du Miasta Lodzi pod adresem intemetowym: 
http://bip.uml.lodz.pl, na Portalu: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie
decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy i na tablicy ogloszeit Urz((du Miasta Lodzi. 

6. 0 rozstrzygni((ciu oraz 0 przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany rowniez 
elektronicznie. 

7. Konkurs ofert zostaje uniewaZniony, jezeli: 
1) nie zlozono zadnej oferty; 



2) zadna ze zlozonych ofert nie spelniala wymog6w zawartych w ogloszeniu. 
8. Zastrzega sit( mozliwose przesunit(cia terminu skladania ofert, zmiany terminu 

zakonczenia postt(powania konkursowego oraz zmiany wysokosci srodk6w w zadaniach 
konkursowych, bez podania przyczyny - nie p6Zniej niz w dniu poprzedzaji!cym dzien 
zatwierdzenia wynik6w konkursu. 

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

IX. Wymagania szczegolowe dotyczl}ce realizacji zadan: 

1. Szczeg610we warunki realizacji zadania. 

Opis dzialail w zakresie realizacji zadania publicznego powinien odpowiadae zalozeniom 
modelu funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego. Model Domu Wielopokoleniowego 
to program mieszkaniowy na obszarze rewitalizacji zapewniaji!cy miks spoleczny, 
co przyczyni sit( m.in. do wydluzenia czasu niezaleznosci os6b starszych i os6b 
z niepelnosprawnoscii!, a zakladana wzajemnose oddzialywania mieszkailc6w pomoze 
osobom mlodym uzyskae wsparcie np. od senior6w i seniorek w opiece nad dzieemi, 
poradach zyciowych itp. 

Kluczowe jest uwzglt(dnienie w planach funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego 
dzialail, kt6re prowadzie bt(di! do tworzenia wit(zi spolecznych i wzrostu kapitalu 
spolecznego, wyksztalcenia w mieszkancach postawy wzajemnej pomocy, zyczliwosci 
i otwartosci na potrzeby si!siad6w, tolerancji wobec przedstawicieli r6mych grup 
spolecznych, wytworzenie i umocnienie wit(zi si!siedzkich oraz wzmocnienie wsp61pracy 
wie1opokoleniowej. Dzialania Operatora Klubu Si!siedzkiego powinny bye odpowiedzii! na 
potrzeby lokalnej spolecznosci, ale maji! tez inicjowae i wyzwalae lokalne, oddolne 
inicjatywy, wspierae dzialania woluntarystyczne. 

Po rozstrzygnit(ciu konkursu, zadaniem Oferenta - w roli Operatora - bt(dzie 
operacjonalizacja, wdrozenie, biezi!cy monitoring i okresowa ewaluacja zaproponowanych 
dzialail Klubu Si!siedzkiego. Nacisk powinien bye jednak nie na funkcji organizuji!cej lub 
monitoruji!cej przebieg interakcji si!siedzkich, a na udzielaniu towarzyszi!cego wsparcia 
poprzez dzialania integracyjne, edukacyjne, srodowiskowe (np. pomoc worganizacji zycia 
spoleczno-kulturowego wsp6Inoty). 

Gl6wnymi zadaniami Operatora Klubu Si!siedzkiego w Domu Wielopokoleniowym bt(dzie: 

a) Prowadzenic Klubu S'lsiedzkiego angazuji!cego mieszkanc6w Domu 
Wielopokoleniowego przy ul. W61czallskiej 168 w lodzi i mieszkanc6w najblizszcgo 
s'lsicdztwa (tj. obszaru ograniczonego co najmnicj ul. Piotrkowsk'l. ul. Radwansk'l. 
ul. ieromskicgo. ul. iwirki). Klub S'lsiedzki znajdowac sit( bt(dzie w pomieszczeniu 
w budynku frontowym 0 powierzchni 85.71 m2

• kt6re zostanie uzyczone wraz 
z wyposazeniem Operatorowi na czas realizacji umowy. Przed przejt(ciem lokalu przez 
Operatora wylonionego w niniejszym konkursie. zostanic sporz'ldzony protok61 
okrcslai'lcy stan i wyposazenie lokalu na dzien jego przcjt(cia. 
Nic dopuszcza sit( pobierania odplat za udzial w jakichkolwiek wydarzeniach 
organizowanych w ramach niniejszego zadania publicznego. 
Wykonawca zapewni wszystkie materialy niezbydne do realizacji zaplanowanych dzialan 
(tj. materialy plastyczne; co najmniej 5 gier planszowych; projektor multimedialny: 
artykuly spozywcze). 
Zakupiony z dotacji sprzt(t w ramach doposazenia Domu Wielopokoleniowcgo bt(dzie 
wykorzystany do realizacji niniejszcgo zadania i udostt(pniany jego uczestnikom na 
dzialania intcgruj'lce. lokalnc i niekomercyjne. 



W planie dzialan Klubu S~siedzkiego powinny znalezc sil,! co najmniej: 
- spotkania z mieszkancami zainteresowanymi zasiedleniem Domu Wiclopokolcniowcgo, 

podczas ktorych Operator informowac bydzie 0 wartosciach przyswiecaj~cych 

powstaniu Domu Wielopokoleniowego, og61nych zasadach wzajemnej wspolpracy 
mieszkanc6w Domu, 

- spotkania z mieszkallcami Domu Wielopokolcniowego 0 charakterze integracyjnym, w 
tym opalie na tworzcniu wsp61nej historii Domu Wielopokoleniowego, celcbrowaniu 
waznych wydarzell, 

spotkania sprzyjaj~ce dzieleniu Sly wiedzq umiejytnosciami, szczeg61nie 
o charakterze miydzypokolcniowym, 

- dzialania wspierajqce oddolne inicjatywy mieszkancow, 
- dzialania zachycajqcc do dziala6 woluntarystycznych. 

b) Realizacja dziala6 integracyjno-animacyjnych dedykowanych mieszka6com Domu 
Wielopokoleniowego i spolecznosci najblizszego s~siedztwa w wymiarzc 20 godzin 
tygodniowo. Szczeg610we godziny prowadzcnia dziala6 Klubu Sqsiedzkiego pm,vinny 
zostac ustalone z mieszkal1cami Domu Wielopokoleniowego. Grafik pracy Operatora 
pOWlI1Ien uwzglydniac zar6wno godziny przedpoludniowc jak popoludniowe, 
najdogodnicjszc dla mieszka6c6w. 

c) Tworzenie Rady Sqsiedzkiej skladajqcej si y z najemc6w lokali w Domu 
Wielopokoleniowym i koordynowanie jej dziala6, w tym wsp610rganizacja przynajmniej 
raz w miesiqcu spotka6 Rady Sqsiedzkiej. Z kazdego spotkania Rady Sqsiedzkiej zostanie 
sporz~dzony protok61. 

d) Przygotowanie wraz z Radq Sqsiedzkq regulaminu korzystania z czysci wsp61nych 
Klubu Sqsiedzkiego przcz mieszkallc6w Domu i spolecznosci najblizszego sqsiedztwa, 
takZc poza godzinal11i pracy Operatora. Realizator konkursu ofcli naklada na Operatora 
obowiqzek czuwania nad przestrzeganiem regulal11inu Klubu Sqsiedzkiego. a tab:e 
mediowania w sytuacjach spornych. 

e) Organizacja systel11u podstawowego wsparcia l11ieszkal1c6w poprzez zapewl1lel1le 
wsp61pracy z zawiqzanq po zasiedleniu nicruchol11osci Radq S~siedzkq, 
w szczeg61nosci w zakresic: 

• monitorowania potrzeb, oczekiwan problel116w lokator6w Domu 
Wiclopokoleniowego, 

• monitorowania przestrzegania zasad zapisanych w Karcie Wartosci DOl11u i jej 
cwentualnych l11odyfikacji, 

• wsparcia w zglaszaniu potrzeb (np. l11odernizacyjnych, funkcjonalnych) 
do wlasciwych k0l116rek organizacyjnych UML 

• zarzqdzania przestrzeniq wsp6lnq. 

t) Promowanie dzialan prowadzonych w ramach wolontariatu oraz POI11OCY sqsiedzkiej. 
g) Prowadzenie dziala6 informacyjno-prol11ocyjnych, we wsp61pracy z Radq S~siedzk~, 

poprzez: 
• nawi~zanie i podtrzYl11anie wspolpracy z lokalnymi liderami, instytucjal11i, uczelnial11i 

oraz palineral11i spolecznYI11i. 
• prol11ocjy Klubu S~siedzkiego. dzialaj~cego przy DOl11u Wiclopokoleniowym oraz 

dziala6 l11ieszkanc6w wsr6d lokalnej spolecznosci (mieszkanc6w, organizacji. 
instytucji) r6znYl11i dostypnymi l11etodami i srodkami, biczqce tworzenie 
i aktualizowanic kalendarza wydarzell Domu oraz udostypnianie go l11.in. na stronie 
internetowej inforn1Ujqcej 0 zyciu Klubu S~siedzkiego funkcjonuj~cego przy DOI11U 
WielopokoleniowYI11, 

• stworzenie i prowadzenie strony prol11ujqcej dzialania realizowane przez Klub 
S~siedzki na portalu spolecznosciowYI11 poprzez ul11ieszczanie przynajl11niej 2 
informacji tygodniowo na temat realizowanych dziala6, 

• dostarczanie ostatniego roboczego dnia l11iesiqca ncwslettera na adres e-l11ailowy 
wskazany przez Realizatora konkursu ofer!, zawierajqcego kr6tki opis co najl11niej 



4 wydarzen z danego miesiqca wraz z co najmniej 10 zdjt;ciami z opisanych wydarzeli 
w rozdzielczosci minimum 4Mpx. 

2. Ofcrent dysponuje kadrq 0 nastypujqcych kwalifikacjach. 
Oferent przedstawi w ramach skladanej oferty: 

a) syl\vetki ekspertow wchodzqcych w sklad kadry Operatora Domu 
Wielopokoleniowego. ktorzy posiadajq przygotowanie merytoryczne oraz 
doswiadczenie w prowadzeniu i inicjowaniu dzialan sqsiedzkich i lokalnych. 
koordynowaniu zadan i administrowaniu udostypnionq przestrzeniq oraz wsp61pracy 
z organizacjami pozarzqdowymi. Zamawiajqcy oczekuje, ze wskazane osoby bt;dq 
bezposrednio zaangazowane do zaplanowanych zadmi. Osoby zaangaZowane w 
realizacjt; zadania to co najmniej 2 osoby, w tym co najrnniej jedna pelniqca funkcjt; 
koordynatora zadania oraz co najrnniej jedna pelniqca funkcjt; animatora. Koordynator 
powinien posiadac co najmniej wyksztalcenie wyzsze na jednym z wymienionych 
kierunkow studiow: pedagogika, psychologia, praca socjalna, socjologia, animator 
kultury, nauka 0 rodzinie, politologia, polityka spoleczna lub pokrewne oraz 
doswiadczenie w swiadczeniu min. 3 uslug animacyjnych na rzecz lokalnej 
spolecznosci w ostatnich 24 miesiqcach. Animator powinien posiadac co najmniej 
ukoilczone szkolenia, potwierdzone certyfikatami z zakresu animacji spolecznosci 
lokalnej, animacji czasu wolnego, ekonomii spolecznej, budowania partnerstw 
lokalnych, komunikacji interpersonalnej, treningu umiejytnosci spolecznych, mediacji 
spolecznych/rodzinnych i doswiadczenie w swiadczeniu co najmniej 3 uslug 
animacyjnych, potwierdzone oswiadczeniem kandydata zawierajqcym tytul zadail. 
publicznych oraz funkcje jakq pelnil w trakcie realizacji wymienionych zadailldzialail.. 

b) propozycjt; planu dzialmi. majqcych na celu realizacjt; idei Domu 
Wielopokoleniowego, wyksztakenie w mieszkmlcach postawy wzajcmnej pomocy. 
zyczliv-,iosci i otwartosci na potrzeby sqsiadow. Plan pOW1l11en obejmowac 
co najmniej: okreslenie godzin i zasad funkcjonowania Klubu Sqsiedzkiego. 
szczegolowy program dzialan animacyjnych wraz z harmonogramem. wskazanie 
metod pracy i kluczowych zasobow do zaangazowania, opis celow do osiqgnit;cia. 
opis sposob6w komunikacji adekwatnych do grup odbiorcow itd. 

c) autorskq szczeg610wq propozycjt; minimum jednego dzialania ~ nieodplatnego 
projektu ~ skierowanego do roznyeh grup spolecznyeh (zroznicowanych ze wzglt;du 
na specyfikt; potrzeb tyeh grup), uwzglydniajqcq udzial osob z zewnqtrz, 
w szczegolnosci osob z najblizszej okoliey Oomu Wielopokoleniowego. 

3. Zadanie zawarte w ofercie moze bye rcalizowane przy udziale partnera. W przypadku 
wskazania partnera niezbt;dne jest dolqczenie do ofel1y umowy partnerskiej. 
oswiadczenia partnera lub innego dokumentu poswiadczajqcego partnerstwo w realizacji 
zadania. 

4. Podmioty. ktore nie majq mozliwosei samodzielnej rcalizacji zadania, zgodnie 
z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie. powinny przedstawie w ofercie infol111acjt; na ten temat ze wskazaniem 
zakresu. w Jakim zadanie bydzie realizowane przez podwykonawcow. 

5. Pm1ner nie moze bye podwykonawcq. jak r6wniez podwykonawca nie moze bye 
jednoczeSnie partnerem. 

6. Podmiot, realizuj'lc zadanie, zobowi'lZany jest do stosowania przeplsow prawa, 
w szczegolnosci rozporz'ldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi'lZku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz'ldzenie 0 ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1669), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieil 
publicznych (Oz. U. 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53) oraz ustawy z dnia 



27 sierpnia 2009 r. 0 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. Przedsiywziycia musz'l bye realizowane w spos6b zapewniaj'lcy zgodnose z "L6dzkim 
standardem dostypnosci" stanowi'lcym za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 7120NIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 paidziemika 2017 r., a w czysci IV.6 oferty, "Opis 
poszczeg61nych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego", naleZy opisae spos6b 
zapewnienia dostypnosci wydarzenia dla os6b niepelnosprawnych. 

Uwaga! 
Informacje 0 konkursie moma uzyskac bezposrednio w kontaktujqc sir z Annq Kobalczyk 
(Biuro ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzrdu Miasta Lodzi), w 
Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem intemetowym_http://bip.umLlodz.pllna Portalu 
intemetowym Urzrdu Miasta Lodzi http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancowllodzianie
decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy orazpod nr tel. 422726183. 



Zal!!cznik Nr 2 
do Zarz!!dzenia Nr 639JVll1/1g 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 28 t.uf~o ~1g ~ . 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej 

§ 1. Ilekroc w niniejszym regulaminie jest mowa 0: 
1) realizatorach konkursow ofert - nalezy przez to rozurniec kierownikow komorek 

organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych, ktorzy 
realizuj!! czynnosci zwi!!zane z planowaniem, oglaszaniem, przeprowadzaniem, 
rozstrzyganiem konkurow ofert oraz kontrol!! realizowanych zadan i rozliczaniem 
przyznanych dotacji; 

2) organizacjach pozarz!!dowych - nalezy przez to rozurniec 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 rozurniec 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 rozurniec otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadania publicznego; 

5) Komisji Konkursowej - nalezy przez to rozurniec Komisj~ Konkursow!!, powolan!! 
przez Prezydenta Miasta Lodzi do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert 
na realizacj~ zadan publicznych; 

6) Przewodnicz!!cym - nalezy przez to rozurniec Przewodnicz!!cego Komisji Konkursowej; 
7) ofercie - nalezy przez to rozumiec ofert~ zlozon!! do konkursu ofert przez organizacj~ 

pozarz!!dow!! na realizacj~ zadania publicznego; 
8) oferencie - nalezy przez to rozurniec organizacj~ pozarz!!dow!! skladaj!!c!! ofert~ 

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

i rozstrzygania otwartych konkursow ofert na realizacj~ 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 odr~bnym zarz!!dzeniem Prezydenta Miasta Lodzi; 

10) Portalu - nalezy przez to rozumiec stron~ intemetow!! Urz~du pod adresem: 
http://urnl.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 mmeJszym 
zarz!!dzeniu. 

§ 3. 1. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach bez udzialu oferentow. 
2. Udzial w pracach Komisji Konkursowej jest nieodplatny i za udzial w posiedzeniach 

jej czlonkom nie przysluguje zwrot kosztow podrozy. 
3. Posiedzenia Komisji Konkursowej prowadzi Przewodnicz!!cy, a w przypadku jego 

nieobecnosci wyznaczony przez Przewodnicz!!cego czlonek Komisji Konkursowej. 
4. Komisja Konkursowa obraduje w obecnosci przynajrnniej polowy jej skladu, 

a czlonkowie swoj!! obecnosc potwierdzaj!! na kaZdym posiedzeniu na liscie obecnosci. 



5. Czlonkowie Komisji Konkursowej na jej pierwszym posiedzeniu skladaj/l 
oswiadczenie, ktorego wzor okresla zal/lcZllik do niniejszego Regulaminu. 

6. W pracach Komisji Konkursowej mog/l uczestniczye takZe, z glosem doradczym, 
osoby posiadaj/lce specjalistycZll/l wiedzer w dziedzinie objertej konkursem. 

7. Katde posiedzenie jest protokolowane. Protok61 koncowy podpisuj/l wszyscy 
czlonkowie Komisji Konkursowej, kt6rzy brali udzial w posiedzeniach Komisji Konkursowej. 

8. Obsluger organizacyjno-technicZll/l Komisji Konkursowej zapewnia Biuro 
ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzerdu Miasta Lodzi. 

§ 4. 1. Komisja Konkursowa opiniuje jedynie oferty ocenione pozytywnie pod 
wzglerdem formalnym z uwzglerdnieniem zasad okreslonych w rozdziale 6 Trybu. 

2. Po zakonczeniu opiniowania ofert Komisja Konkursowa na podstawie danych 
zawartych w Kartach oceny merytorycznej oferty tworzy lister rankingow/l ofert 
i rekomenduje do dofinansowania oferter, ktora uzyskala najwierksz/l ilose punktow. 
Rekomendacja zawiera propozycjer kwoty dotacji. 

3. Nasterpnie Komisja Konkursowa sporz/ldza protok61 koncowy zawieraj/lcy lister 
rankingow/l oraz zestawienie zbiorcze obejmuj/lce wykaz oferent6w, ktorych oferty zostaly 
zaopiniowane pozytywnie z uwzglerdnieniem wysokosci proponowanej dotacji oraz wykaz 
oferentow, ktorych oferty zostaly zaopiniowane negatywnie, zgodnie z zal/lcznikiem Nr 7 do 
Trybu. 

4. Dokumenty, 0 kt6rych mowa w ust. 3, przekazywane S/l przez Przewodnicz/lcego do 
rozstrzygniercia Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 5. Po rozstrzygnierciu konkursu ofert przez Prezydenta Miasta Lodzi, Przewodnicz/lcy 
bez zberdnej zwloki zamieszcza wyniki konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na Portalu i tablicach ogloszen Urzerdu Miasta Lodzi. 



Zahlcznik do Regulaminu pracy 
Komisji Konkursowej 

Dotyczy otwartego konkursu ofert ogloszonego na podstawie zarz~dzenia Nr 639/vIII119 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 28.02.2019 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej do 
opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadan publicznych w zakresie 
dzialalnosci wspomagaj~cej rozw6j wsp61not i spolecznosci lokalnych "Prowadzenie dzialan animacyjno
integracyjnych w Klubie S~siedzkim w Domu Wielopokoleniowym". 

OSWIADCZENIE CZLONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Oswiadczam, ze nie pozostaj~/pozostaj~' w takim stosunku prawnym lub faktycznym 
z oferentami bior'tcymi udzial w procedurze konkursowej, ktory moze budzic uzasadnion't 
w'ttpliwosc co do mojej bezstronnosci podczas oceniania ofert. 

Zobowi'tZujlt silt do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych przetwarzanych 
podczas prowadzonego postltPowania konkursowego, a takze sposobu ich zabezpieczenia 
zarowno w trakcie, jaki i rowniez po zakoilczeniu prac przez komisjlt konkursow't. 

L6di, dn. 
Czytelny podpis osoby skladaj~cej oswiadczenie 

'wlasciwe podkreslic 



Nazwa oferenta 

Zal~cznik N r 3 
do zarz~dzenia Nr 63gjVIfI/{9 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~g {u,t~ :l,019 v . 

OSWIADCZENIE OFERENT A 

Oferent oswiadcza, ze na dzien zlozenia oferty: 

1) nie posiada/ posiada* wymagalnego zadluzenia wobec Miasta Lodzi, 
2) nie posiada/ posiada* zaleglosci z tytulu realizacji zadan finansowanych/ 

dofinansowanych 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. 

* niepotrzebne skreslic 

czytelne podpisy os6b uprawnionych 
/ piecz~tki imienne i podpisy os6b 

uprawnionych/ 

W przypadku, gdy oferent posiada zaleglosci, 0 ktorych mowa w pkt 1-5, prosimy 
zamiescic krotkl} informacj~ na ich temat (wysokosc zaleglosci oraz przyczyny ich 
posiadania) 


