
ZARZi\DZENIE Nr 1593 NII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 11 stycznia 2018 r. 

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

zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie przeprowadzenia dzialan 
zmierzaj~cych do przeksztalcenia Lodzi w centrum wydarzen naukowych 0 znaczeniu 

mil(dzynarodowym, zachl(caj~cych do studiowania w Lodzi i propaguj~cych osi~gnil(cia 
naukowe Lodzi. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 i 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232), oraz art. 4 ust. 1 pkt 12-14 
i 16, art. 11 ust. 1 pkt 2 ust. 2, art. 13, art. 15 ust. 2a i art. 16 a ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 
i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909), w zwi~zku z uchwal~ Nr XLIII/824112 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjycia "Strategii Zintegrowanego 
Rozwoju Lodzi 2020+" 

zarz~dzam, co nastl(puje: 

§ 1. 1. Oglaszam otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania 
publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie przeprowadzenia dzialan zmierzaj~cych 
do przeksztalcenia Lodzi w centrum wydarzen naukowych 0 znaczeniu miydzynarodowym, 
zachycaj~cych do studiowania w Lodzi i propaguj~cych osi~gniycia naukowe Lodzi. 

2. Trese ogloszenia 0 konkursie, 0 kt6rym mowa w ust. 1, stano wi zal~cznik 

Nr 1 do zarz~dzenia. 
3. Ogloszenie publikuje siy poprzezjego zamieszczenie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pl); 
2) na Portalu "L6dz Aktywnych Obywateli" (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl); 
3) na tablicach ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 2. 1. W celu opiniowania ofert zgloszonych do konkursu ofert, 0 kt6rym mowa 
w § 1. powolujy Komisjy Konkursow~, zwan~ dalej Komisj~, w skladzie: 

1) Przewodnicz~cy 

2-6) Czlonkowie: 

Dyrektor Biura Obslugi Inwestora i Wsp61pracy 
z Zagranic~ w Departamencie Prezydenta Urzydu 
Miasta Lodzi lub jego Zastypca; 

dw6ch przedstawicieli Biura Obslugi Inwestora 
i Wsp61pracy z Zagranicq w Departamencie 
Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi; 

przedstawiciel Biura ds. Partycypacji 
w Departamencie Komunikacji 
i Kultury Urzydu Miasta Lodzi; 

Spolecznej 
Spolecznej 



dwie osoby wskazane przez orgamzacJe 
pozarz'!-dowe lub podmioty wymienione wart. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie. 

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

§ 3. Oferenci skladaj,!- oswiadczenie 0 nieposiadaniu zobowi¥an wobec Miasta Lodzi, 
kt6rego wz6r stanowi zal,!-cznik Nr 3 do zarz,!-dzenia. 

§ 4. Wykonanie zarz,!-dzenia powierzam Dyrektorowi Biura Obslugi Inwestora 
i Wsp61pracy z Zagraniq w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi. 

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



OGLOSZENIE 

Zal,!cznik Nr 1 
do zarz,!dzenia Nr7593/V1II18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia -11 stycznia 2018 r. 

Prezydent Miasta Lodzi 

oglasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania 
publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie przeprowadzenia dzialan 
zmierzaj~cych do przeksztalcenia Lodzi w centrum wydarzen naukowych 0 znaczeniu 
mil(dzynarodowym, zachl(caj~cych do studiowania w Lodzi i propaguj~cych osi~gnil(cia 
naukowe Lodzi. 

I. Rodzaj zadania i wysokosc srodkow, ktore Miasto rna zamiar przeznaczyc 
na realizacjl( tego zadania, a takZe termin realizacji zadania. 

G16wny cel konkursu: 
Umozliwianie realizacji dzialm1 wspieraj,!cych rozw6j Lodzi jako osrodka naukowego 
i akademickiego. 

Cele szczeg610we konkursu: 
1) zwiykszenie liczby inicjatyw miej skich zmierzaj,!cych do przeksztalcenia Lodzi 

w centrum wydarzen naukowych 0 znaczeniu miydzynarodowym, zachycaj,!cych 
do studiowania w Lodzi i propaguj,!cych osi,!gniycia naukowe Lodzi; 

2) zwiykszenie liczby uczestnik6w dzialan; 
3) zwiykszenie liczby realizator6w zadania publicznego i podniesienie atrakcyjnosci 

odbywaj,!cych siy wydarzen. 

Termin realizacji zadania od dnia 15 lutego 2018 r. do dnia 15 listopada 2018 r. 
Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacjy zadania do 304 000,00 zl. 

II. 1. Informacja 0 zrealizowanych w roku poprzedzaj~cym rok ogloszenia otwartego 
konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe 
i zwi~zanych z nimi kosztach, ze szczegolnym uwzgll(dnieniem wysokosci dotacji 
przekazanych organizacjom pozarz~dowym i podmiotom, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pOZytku puhlicznego i 0 wolontariacie. 

W 2017 roku przekazano organizacjom pozarz'!dowym i podmiotom, 0 kt6rych mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
dotacjy na realizacjy zadania publicznego w zakresie realizacji dzialan wspieraj,!cych rozw6j 
Lodzi jako osrodka naukowego i akademickiego, do kt6rych zalicza siy: organizacjy 
kr6tkoterminowych wizyt autorytet6w naukowych w 16dzkich osrodkach naukowych 
i badawczych; nawi,!zywanie, rozwijanie lub wzmocnienie wsp61pracy 16dzkich uczelni 
z zagranic,!; realizacjy dzialan zachycaj,!cych do podjycia studi6w w Lodzi; dzialania maj,!ce 
na celu wzmocnienie zwi¥k6w 16dzkiej nauki z biznesem; dzialania kulturalne przyblizaj,!ce 
dorobek artystyczny 16dzkich uczelni w wysokosci 285 642,00 zl. 



2. Informacja 0 zrealizowanych w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert zadaniach 
puhJicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i zwiqzanych z nimi kosztach, ze 
szczegolnym uwzgl~dnieniem wysokosci dotacji przekazanych organizacjom 
pozarzqdowym i podmiotom, 0 ktOrych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. 0 dzialalnosci pOZytku puhJicznego i 0 wolontariacie. 

W 2018 r. nie przekazano organizacjom pozarz~dowym i podmiotom, 0 kt6rych mowa 
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie dotacji na realizacjy ww. zadania publicznego. 

III. Warunki przyznawania dotacji. 
1. Zadanie zostanie zrealizowane na zasadach regrantingu, poprzez wylonienie sposr6d 

oferent6w Operatora, kt6ry: 
1) zrealizuje dzialania wspieraj~ce realizacjy inicjatyw podejmowanych przez organizacje 

pozarz~dowe, podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie oraz grupy nieformalne zwane dalej 
realizatorami projekt6w; 

2) przeprowadzi procedury przekazania srodk6w finansowych (tzw. grant6w) na realizacjy 
wyzej wymienionych inicjatyw. 

2. Operatorem moze bye organizacja pozarz~dowa lub podmiot, 0 kt6rym mowa wart. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie, prowadz~cy dzialalnose w zakresie realizacji dzialan wspieraj~cych rozw6j 
Lodzi jako osrodka naukowego i akademickiego. 

3. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacjy mog~ otrzymae 
organizacje pozarz~dowe lub podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, zwane dalej 
oferentami, kt6re l~cznie spelniaj~ nastypuj~ce warunki formalne: 
1) prowadz~ dzialalnose statutow~ w zakresie objytym konkursem; 
2) zloz~ oferty w terminie, a dzialania zaplanuj~ w okresie wskazanym w ogloszeniu 

konkursowym; 
3) przedstawi~ oferty poprawnie sporz~dzon~ na formularzu zgodnym ze wzorem 

okreslonym w aktualnym rozporz~dzeniu ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia 
spolecznego; 

4) zloz~ oferty podpisan~ przez osoby upowaznione do skladania oswiadczen woli w imieniu 
oferenta; 

5) zal~cz~ poprawnie wypelnione zal'lczniki tj: 
a) oswiadczenie oferenta 0 nieposiadaniu zobowi~zan wobec Miasta Lodzi, stanowi~ce 

zal~cznik Nr 3 do zarz~dzenia, 
b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru S~dowego Uedynie w sytuacji gdy nie jest on 

dostypny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwosci). 
4. Oferty, kt6re spelni~ wymogi forma1ne oceniane byd~ pod wzg1ydem merytorycznym 

w kategoriach: 
1) mozliwose rea1izacji zadania publicznego przez oferenta; 
2) proponowana jakose wykonania zadania i kwalifikacje os6b przy udziale kt6rych oferent 

bydzie realizowae zadanie publiczne; 
3) przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu 

do jego zakresu rzeczowego; 
4) doswiadczenie w prowadzeniu dzialan aktywizuj~cych spolecznosci loka1ne a1bo 

udzielaniu grant6w; 



5) ocena realizacji zadan publicznych w przypadku organizacji, kt6re w latach poprzednich 
realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci oraz sposobu 
rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacj~ zadan. 

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

IV. Warunki realizacji zadania. 
1. Operator oraz realizatorzy projekt6w s,! zobowi,!zani zamiescie w spos6b czytelny 

informacj~, iz realizowany projekt jest dofinansowany z budzetu Miasta Lodzi. Informacja, 
wraz z logotypem Miasta Lodzi, powinna bye zawarta w wydawanych w ramach zadania 
publikacjach, materialach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie 
intemetowej zleceniobiorcy, jak r6wniez stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczn,! 
w miejscu jego realizacji tablic~ lub przez ustn,! informacj~ kierowan'! do odbiorc6w 
w nast~puj,!cym brzmieniu: "Zadanie (nazwa zadania) zostalo/jest zrealizowane/realizowane 
dzi~ki dofinansowaniu z budzetu Miasta Lodzi". Logotyp dost~pny jest na stronie: 
bttp://uml.lodz.plldla-mieszkancow/o-micscie/herb-Iogo-i-symbole-lodzi/logo-lodzi/. 

2. W umowie z Operatorem wylonionym sposr6d oferent6w dopuszcza si~ mozliwose 
dokonania pomi~dzy poszczeg61nymi pozycjami w kosztorysie przesuni~e do 10 % 
wysokosci dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez koniecznosci aneksowania umowy. 
Przesuni~cie w tym trybie w ramach danej dotacji nie moze bye wi~ksze niz kwota 5 000 zl. 
Powyzsze przesuni~cia nie mog,! zwi~kszae wysokosci srodk6w przewidzianych na pokrycie 
koszt6w administracyjnych, wynagrodzen i honorari6w. 0 przesuni~ciach, wraz 
z uzasadnieniem, nalezy poinformowae w sprawozdaniu koncowym z wykonania zadania. 

3. Przesuni~cia pomi~dzy poszczeg61nymi pozycjami w kosztorysie, w cz~sci 

dotycz,!cej przyznanej dotacji, kt6re przekrocz,! 10%, wymagaj,! pisemnej zgody realizatora 
konkursu ofert, po wczesniejszym zlozeniu przez Operatora stosownego wniosku wraz 
z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagaj,! sporz,!dzenia aneksu. 

V. Koszty kwalifikowane. 
1. Srodki z przyznanej dotacji mog,! bye wydatkowane wyl,!cznie na pokrycie 

wydatk6w: 
1) niezb~dnych do realizacji zadania; 
2) przewidzianych w ofercie, uwzgl~dnionych w kosztorysie stanowi,!cym zal,!cznik 

do umowy zawartej pomi~dzy Operatorem a Miastem L6dz; 
3) spelniaj,!cych wymogi racjonalnego i oszcz~dnego gospodarowania 

publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efekt6w 
naklad6w; 

srodkami 
z danych 

4) faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zaplaconych nie p6zniej 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 wykazanych w dokumentacji finansowej Operatora; 

6) zwi,!zanych z kosztami obslugi zadania, w tym kosztami administracyjnymi 
(m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadan administracyjno
nadzorczo-kontrolnych, obsluga prawna i finansowa zadania); 

7) zwi'!zanych z zakupem srodk6w trwalych, kt6rych jednostkowy 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 Sly 

w szczeg6lnosci: 
1) zobowiqzania powstale przed terminem rozpoczycia zadania; 
2) budowy, zakup budynk6w lub lokali, zakup grunt6w; 
3) wydatki zwiqzane z dzialalnosciq gospodarczq; 
4) odsetki od zobowiqzan uregulowanych po terminie platnosci; 
5) koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a takze koszty 

proces6w sqdowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowien; 
6) wydatki zwiqzane z umowq leasingu, a w szczeg6lnosci: podatek, marza finansujqcego, 

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

VII. Termin i warunki skladania ofert. 
1. Oferty do konkurs6w ofert skladane Sq w postaci papierowej do Biura Obslugi 

Inwestora i Wsp61pracy z Zagranicq w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi, 
al. Politechniki 32 w pokoju nr 201, w godzinach pracy Urzydu Miasta Lodzi 
w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania siy ogloszenia. Kazda oferta 
dotyczqca odrybnego zadanialdzialania winna bye zlozona w oddzielnej, zamkniytej kopercie, 
na kt6rej nalezy napisae nazwy i adres oferenta oraz nazwy zadanialdzialania, kt6rego dotyczy 
oferta oraz adnotacjy KONKURS OFERT 

2. Do konkursu ofert mogq bye skladane oferty, kt6rych realizacja rozpoczyna sit( nie 
wczesniej niz 15 lutego 2018 r. i konczy sit( nie pozniej niZ 15 listopada 2018 r. 

3. Oferty nalezy skladae na formularzu, kt6rego wz6r okresla rozporzqdzenie Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzor6w ofert 
i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacji zadail publicznych oraz wzor6w 
sprawozdan z wykonania tych zadail (Dz. U. poz. 1300), do pobrania pod adresem 
internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pl) 
i na Portalu Urzydu Miasta Lodzi (http://uml.lodz.plldla-mieszkancow/lodzianie
dccvduja/organizacjc-pozarzadowc) i w Biurze Obslugi Inwestora i Wsp61pracy z Zagranicq 
w Departamencic Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi, al. Politechniki 32, pok. 201. 

4. Of crt a nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu nastypujqcych blyd6w 
formalnych: 
1) zlozcnie po tcrminie; 
2) niewypclnienie wszystkich punkt6w formularza oferty; 
3) zlozenic w sposob niezgodny z wymaganiami szczegolowymi zawartymi w czysci 

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

konkursem; 
7) zlozenie oferty na zadanie, ktore nie jest rcalizowane na rzecz Miasta Lodzi lub jego 

mieszkancow; 
8) zlozenie ofcrty na zadanie, ktorego termin realizacji nie miesci siy w przcdziale czasowym 

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

w ogloszeniu konkursowym; 



10) zlozenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione. 
5. Do ofert, kt6re podlegaj~ jednokrotnemu usumyclU brak6w nieprawidlowosci 

nalez~ te, w kt6rych: 
1) brakjest podpisujednej z os6b uprawnionych; 
2) nie zal~czono wymaganych zal~cznik6w wskazanych w ogloszeniu konkursowym 

lub zlozono je niekompletne; 
6. Braki formalne i nieprawidlowosci wskazane w ust. 4 ogloszenia mog~ zostae 

usuniyte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia 
o koniecznosci uzupelnienia oferty (powiadomienie moze bye przekazane drog~ pisemn~, 
telefoniczn~ lub za pomoq srodk6w komunikacji elektronicznej). 

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

8. Przed zlozeniem oferty praeownicy realizatora konkursu ofert mog~ sprawdzie 
oferty pod wzglydem formalnym i udzielie stosownych wyjasnieit najp6:i:niej w terminie 
do 2 dni roboczych przed uplywem terminu skladania ofert. 

9. Oferent nie moze posiadae wymagalnego zadluzenia wobec Miasta Lodzi (Urzydu 
Miasta Lodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzydu Skarbowego oraz Zakladu 
Ubezpieczeit Spolecznyeh. 

10. Wobec oferenta nie mog~ bye prowadzone egzekucje s~dowe, administracyjne b~d:i: 
zajycia wierzytelnosci. 

11. Miasto L6d:i: zastrzega sobie prawo do odst~pienia od zawarcia umowy 
lub natychmiastowego jej rozwi~zania, jezeli po zakoitczeniu procedury konkursowej 
do Urzydu Miasta Lodzi wplynie informacja 0 wymagalnosci zadluzenia oferenta wobec 
Miasta Lodzi (Urzydu Miasta Lodzi i miejskich jednostek organizaeyjnych), Urzydu 
Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczeit Spolecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczyta 
egzekucja s~dowa, administracyjna b~d:i: zajycie wierzytelnosci. 

VIII. Kryteria i tryb wyboru ofert 
1. Oferty byd~ opiniowane przez Komisjy Konkursow~ w spos6b okreslony 

w Regulaminie praey Komisji Konkursowej. 
2. 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 kwalifikaeje os6b przy udziale kt6ryeh oferent 

bydzie realizowae zadanie publiczne - od 0 do 14 pkt; 
3) przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego - od 0 do 8 pkt; 
4) ocena realizacji zleconych zadait publicznyeh w przypadku oferenta, kt6ry w latach 

poprzednich realizowal zleeone zadania publiczne bior~c pod uwagy rzetelnosc 
i terminowose oraz spos6b rozliczania otrzymanych na ten eel srodk6w - od -2 do 2 pkt; 

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

6) doswiadczenie przy realizaeji zadait w formie regrantingu 0-5 pkt. 
3. Maksymalna liczba punkt6w mozliwych do otrzymania w konkursie wynosi 40 pkt. 

Dotacja moze bye przyznana tylko w przypadku uzyskania przez wniosek 55% punkt6w 
mozliwych do osi~gniycia 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 Operatora wylonionego 
sposr6d oferent6w. 



5. Ogloszenie wynikow konkursu ofert nast~pi niezwlocznie po jego rozstrzygniyciu 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem intemetowym 
(http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu Urzydu Miasta Lodzi (http://uml.lodz.plldla
mieszkancow/lodzianie-decydujalorganizacje-pozarzadowe/). 

6. 0 rozstrzygniyciu co do oferty oraz 0 przyznanej kwocie dotacji Operator wyloniony 
sposrod oferentow jest zawiadamiany rowniez elektronicznie. 

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

8. Zastrzega siy mozliwose przesuniycia terminu skladania ofert, zmiany terminu 
zakonczenia postypowania konkursowego oraz zwiykszenia wysokosci srodkow w zadaniach 
konkursowych, bez podania przyczyny. 

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

IX. Wymagania szczegolowe dotycz~ce realizacji zadania 
1. Zgodnie art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 

publicznego i 0 wolontariacie mechanizm regrantingu polega na wylonieniu sposrod 
oferentow Operatora, ktory na zlecenie jednostki samorz~du terytorialnego przekazuje dotacje 
innym podmiotom, bezposrednim realizatorom projektow - organizacjom pozarz~dowym 
oraz wspiera je przy realizacji projektow. 

2. Realizacja zadania w szczegolnosci wymaga uwzglydnienia zagadnien takich jak: 
1) 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 na etapie skladania 
ofert; 

2) kontakt z realizatorami projektow nieotrzymuj~cymi dofinansowania (udostypnienie karty 
oceny wniosku, informacja mailowa do organizacji); 

3) pomoc doradcz~ dla realizatorow projektow na etapie realizacji projektow; 
4) monitoring 100% realizowanych zadan, bezposredni nadzor min. 50% realizowanych 

zadan; 
5) pomoc doradcza dla realizatorow projektow na etapie rozliczania projektow; 
6) wsparcie finansowe realizacji projektow wpieraj~cych rozwoj Lodzi jako osrodka 

naukowego i akademickiego. 

3. Zasady dotycz~ce podzialu srodkow finansowych powierzonych na realizacjy 
zadania: 
1) 304 000,00 zl. - wysokose srodkow przeznaczonych na realizacjy zadania; dofinansowanie 

jednego projektu realizowanego przez realizatora projektu nie moze bye wyzsze niz 
25.000,00 zl; jeden realizator projektu moze zlozye nie wiycej niz 2 oferty w jednym 
konkursie; kwota wnioskowanej przez realizatora projektu dotacji nie moze przekroczye 
90 % calkowitego kosztu oferty, przy czym finansowy udzial srodkow wlasnych realizatora 
projektu b~dz pozyskanych z innych zrodel nie moze bye mniejszy niz 10 % calkowitego 
kosztu realizacji zadania ujytego w ofercie; 

2) srodki na pokrycie kosztow realizacji zadania przez Operatora (w tym koszty obslugi 
i koszty administracyjne) nie mog~ bye wiyksze niz 20 % calkowitej wartosci srodkow 
przeznaczonych na realizacjy zadania. 

4. Operator w ramach realizacji zadania zobligowany bydzie do opracowania procedury 
wyboru realizatorow projektow w sposob zapewniaj~cy jawnose i uczciw~ konkurencjy oraz 
opracowania odpowiedniej dokumentacji (wzor oferty dla realizatorow projektow, wzor 
umowy z realizatorem projektu, wzor sprawozdania z realizacji projektu). 



5. Operator moze przeprowadzie 2 edycje naboru ofert. Pierwszy nab6r powinien bye 
zrealizowany najp6zniej w ciqgu miesiqca od podpisania umowy z miastem L6dz. Srodki 
niewykorzystane w ramach pierwszej edycji konkursu Operator moze dystrybuowae 
w ramach kolejnych zamkniytychlotwartych nabor6w do wykorzystania puli srodk6w. 
Niewykorzystane srodki podlegajq zWfotowi do budzetu Miasta Lodzi. 

6. Operator zobligowany jest wlqczye do oceny ofert dw6ch przedstawicieli Biura 
Obslugi Inwestora i Wsp61pracy z Zagranicq w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta 
Lodzi. 

7. Operator gromadzi materialy zwiqzane z realizacjq projekt6w (publikacje prasowe, 
materialy multimedialne, wydawnictwa, zdjycia, itp.). 

8. Sprawozdanie realizatora projektu wobec Operatora obejmuje zestawienie faktur 
oraz sprawozdanie merytoryczne. 

9. Realizatorem projektu moze bye organizacja pozarzqdowa lub podmiot wskazany 
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie, 

10. Operator nie moze samodzielnie realizowae projekt6w w ramach zleconego zadania 
pub I i cznego. 

11. Wymagania szczeg610we dotyczqce realizacji projekt6w. Do zadan realizowanych 
w ramach dzialan wspierajqcych rozw6j Lodzi jako osrodka naukowego i akademickiego 
zalicza siy: 
1) realizacjy kr6tkoterminowych wizyt autorytet6w naukowych w 16dzkich osrodkach 

naukowych i badawczych, kt6re majq obejmowae lqcznie min. 6 godzin, 
og6lnodostypnych dla mieszkanc6w Lodzi (wymagane r6wniez zapewnienie transmisji 
online lub zamieszczenie filmu z calosci wykladu w Intemecie), wyklad6w wybitnych 
naukowc6w/specjalist6w, reprezentujqcych zagraniczne osrodki naukowe, 
odznaczajqcych siy osiqgniyciami 0 wysokiej randze w skali miydzynarodowej 
w dziedzinie nauki, sztuki, gospodarki lub polityki; preferowane bydq dzialania, kt6re 
bydq zakladae transmisje online; 

2) zapewnienie czynnego udzialu 16dzkich student6w (z wyjqtkiem wyjazd6w 
indywidualnych, stazowych, praktyk) w zagranicznych sympozjach naukowych, zjazdach, 
konferencjach, konkursach, festiwalach, kursach szkoleniowych, itp., sluzqcych 
poszerzaniu wiedzy; wymianie doswiadczen; prezentacji dorobku naukowego lub 
artystycznego; nawiqzaniu, rozwijaniu lub wzmocnieniu wsp61pracy 16dzkich osrodk6w 
naukowych z zagranicznymi osrodkami organizacjami czy pracownikami naukowymi; 
propagowaniu 16dzkich osiqgniye naukowych za granicq; w ramach tego zadania 
dopuszcza siy udzial student6w wraz z ich opiekunami naukowymi; 

3) budowy i wzmocnienie wizerunku Lodzi jako miasta atrakcyjnego do studiowania 
w Polsce poprzez realizacjy kompleksowych dzialan skierowanych przede wszystkim 
do uczni6w szk61 ponadgimnazjalnych, a takze student6w studi6w I stopnia z Lodzi, 
regionu 16dzkiego, a taue wybranych miast lezqcych poza granicami wojew6dztwa 
16dzkiego; dzialania powinny przyblizye adresatom prowadzonych dzialan m.in. bogatq 
i unikalnq ofertq edukacyjnq, a takze kulturalnq, turystycznq i rozrywkowq Lodzi; 
pokazywac kampusy 16dzkich uczelni; informowac 0 prowadzonych przez 16dzkie 
uczelnie rekrutacjach i oferowanych kierunkach studi6w; przyblizae informacje 
praktyczne 0 warunkach zycia w Lodzi (wynajem mieszkania, warunki zycia 
wakademikach, komunikacja w Lodzi, koszty zycia w miescie, zycie studenckie, itp.); 
informowac 0 perspektywach zawodowych zwiqzanych z wyborem konkretnego kierunku 
studi6w i 16dzkim rynku pracy; przyblizae program "Mlodzi w Lodzi", itp.; preferowane 
bydq dzialania, kt6re bydq przyblizac oferty wiycej niz 1 uczelni, skierowane do min. 500 
odbiorc6w oraz wychodzqce takZe poza obszar wojew6dztwa 16dzkiego; w ramach tego 



zadania dopuszcza siy takze realizacjy dzialan skierowanych do obcokrajowc6w stoj~cych 
przed wyborem uczclni wyzszej, potencjalnie zainteresowani podjyciem studi6w 
w Polsce, w Lodzi, na 16dzkiej uczelni publicznej, a takze student6w zagranicznych 
uczelni potencjalnie zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus; 

4) realizacjy dzialan kulturalnych, w szczeg6lnosci z zakresu filmu, sztuk wizualnych 
oraz muzyki przyblizaj~cych dorobek artystyczny 16dzkich uczelni. 

Szczeg610wy opis procedury wyborn realizator6w projekt6w, sposobu monitorowania 
i oceny projekt6w zlecanych do realizacji realizatorom projekt6w oraz metod wsparcia 
i dzialan edukacyjno-warsztatowych Operator powinien przedstawic w ofercie realizacji 
zadania. 

Uwaga! 
Informacje 0 konkursie mozna uzyskac bezposrednio w Biurze Obslugi Inwestora i Wspolpracy 
z Zagranicq w Departamencie Prezydenta Urzrdu Miasta lodzi, w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzrdu Miasta lodzi, pod adresem internetowym (http://hip.uml.lodz.pl) 
i na Portalu Urzrdu Miasta lodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-
tiecrtillja/organizacje-pozarzadowe) oraz pod nr tel. 42 638 44 64. 



Zal~cznik Nr 2 
do zarz~dzenia Nr~593 lVII/I 8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 11 stycznia 2018 r. 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej 

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

organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych, kt6rzy 
realizuj~ czynnoscl zwi¥ane z planowaniem, oglaszaniem, przeprowadzaniem, 
rozstrzyganiem konkurs6w ofert oraz kontrol~ realizowanych zadan i rozliczaniem 
przyznanych dotacji; 

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

3) zadaniu publicznym - nalezy przez to rozumiec zadanie publiczne, 0 kt6rym mowa 
wart. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie; 

4) zadaniu konkursowym nalezy przez to rozumlec zadanie publiczne, 
na powierzenie/wsparcie realizacji kt6rego ogloszony zostal otwarty konkurs ofert; 

5) konkursie ofert nalezy przez to rozumlec otwarty konkurs ofert 
na powierzenie/wsparcie realizacji zadania publicznego; 

6) Komisji Konkursowej - nalezy przez to rozumiec Komisj~ Konkursow~, powolan~ przez 
Prezydenta Miasta Lodzi do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 
na realizacj~ zadan publicznych; 

7) Przewodnicz~cym - nalezy przez to rozumiec Przewodnicz~cego Komisji Konkursowej; 
8) ofercie - nalezy przez to rozumiec ofert~ zlozon~ do konkursu przez orgamzacJ~ 

pozarz~dow~ na realizacj~ zadania publicznego; 
9) oferencie - nalezy przez to rozumiec organizacj~ pozarz~dow~ skladaj~c~ ofert~ 

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

i rozstrzygania otwartych konkurs6w ofert na realizacj~ ze srodk6w budzetu miasta Lodzi 
zadan publicznych przez organizacje pozarz~dowe oraz podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie oraz kontroli realizowanych zadan i rozliczania przyznanych dotacji. 

§ 2. Po uplywie terminu skladania ofert, Przewodnicz~cy zwoluje posiedzenia Komisji 
Konkursowej i zaprasza do jej skladu osoby w liczbie okreslonej w zarz~dzeniu Prezydenta 
Miasta Lodzi. 

§ 3. 1. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach bez udzialu oferent6w. 
2. Udzial w pracach Komisji Konkursowej jest nieodplatny i za udzial w posiedzeniach 

jej czlonkom nie przysluguje zwrot koszt6w 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, kt6rego wz6r okresla zal~cznik do niniejszego Regulaminu. 



6. W pracach Komisji Konkursowej mogq uczestniczye takze, z glosem doradczym, 
osoby posiadajqce specjalistycznq wiedzy w dziedzinie objytej konkursem. 

7. Kazde posiedzenie jest protokolowane. Protok61 koncowy podpisujq wszyscy 
czlonkowie Komisji Konkursowej obecni na posiedzeniu. 

8.0bslugy organizacyjno-technicznq Komisji Konkursowej zapewnia realizator 
konkursu ofert. 

§ 4. 1. Komisja Konkursowa opllllUJe jedynie oferty ocemone pozytywnie pod 
wzglydem formalnym. 

2.0ferty skierowane do oceny merytorycznej mogq bye udostypniane czlonkom 
Komisji Konkursowej pomiydzy posiedzeniami Komisji, w spos6b umozliwiajqcy zapoznanie 
siy z ich tresciq. 

3.0cena merytoryczna dokonywana jest indywidualnie przez czlonk6w Komisji 
Konkursowej na podstawie Karty Oceny Merytorycznej Oferty (w przypadku oceny 
z zastosowaniem trybu punktowego ). 

4.0cena realizacji zleconych zadan publicznych, w przypadku organizacji 
pozarzqdowych, kt6re w latach poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym 
rzetelnosci i terminowosci oraz sposobu rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacjy zadan 
dokonywana jest na posiedzeniu Komisji Konkursowej po uprzednim przedstawieniu 
informacji w tym wzglydzie przez realizatora konkursu ofert. 

5. Czlonkowie Komisji Konkursowej wpisujq oceny poszczeg6lnych ofert w Karty 
Oceny Merytorycznej Oferty i podpisujq siy na kartach, na kt6rych dokonali oceny. 

6. W przypadku oceny z zastosowaniem trybu punktowego koncowa ocena 
merytoryczna oferty jest sredniq arytmetycznq ocen poszczeg6lnych czlonk6w Komisji 
Konkursowej oceniajqcych danq oferty. 

7. W przypadku oceny z zastosowaniem trybu punktowego Komisja Konkursowa na 
podstawie danych zawartych w kartach oceny merytorycznej oferty tworzy ranking ofert 
i rekomenduje do dofinansowania oferty, kt6re uzyskaly najwiykszq ilose punkt6w. 
Rekomendacja zawiera propozycjy kwoty przyznanej do dofinansowania. 

8. Po zakonczeniu opiniowania ofert Komisja Konkursowa sporzqdza protok61 
koncowy oraz zestawienie zbiorcze zawierajqce wykaz oferent6w, kt6rych oferty zostaly 
zaopiniowane pozytywnie z uwzglydnieniem wysokosci proponowanego sfinansowania alba 
dofinansowania oraz wykaz oferent6w, kt6rych oferty zostaly zaopiniowane negatywnie, 
zgodnie z zalqcznikiem Nr 9 do Trybu. 

9. Protok61, 0 kt6rym mowa w ust. 8, przekazywany jest przez Przewodniczqcego 
do rozstrzygniycia Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 5. Po rozstrzygniyciu konkursu ofert przez Prezydenta Miasta Lodzi, Przewodniczqcy 
bez zbydnej zwloki zamieszcza wyniki konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzydu Miasta Lodzi, na tablicy ogloszen Urzydu Miasta Lodzi i na Portalu "L6dz 
Aktywnych Obywateli". 



Zal'tcznik 
do Regulaminu 

Dotyczy otwartego konkursu ofert ogloszonego na podstawie zarz/tdzenia Nr 7593NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 11 stycznia 2018 r. 

OSWIADCZENIE CZLONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Oswiadczam, ze nie pozostaj~/pozostaj~· w takim stosunku prawnym lub faktycznym 
z oferentami bior'tcymi udzial w procedurze konkursowej, kt6ry moze budzi6 uzasadnion't 
w'ttpliwos6 co do mojej bezstronnosci podczas oceniania ofert. 

L6di, dnia .................. . 
Czytelny podpis osoby skladaj!\.cej oswiadczenie 

• wlasciwe podkresli6 



Nazwa oferenta 

Zalqcznik Nr 3 
do zarzqdzenia Nr ~59J lVII/I 8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia A1 stycznia 2018 r. 

OSWIADCZENIE OFERENTA 

o nieposiadaniu zobowi~zan wobec Miasta Lodzi 

Oferent oswiadcza, ze na dzien zlozenia oferty: 

nie posiada/posiada* wymagalnego zadluzenia wobec Miasta Lodzi (Urzydu Miasta Lodzi 
i miejskich jednostek organizacyjnych); 
1) nie posiada/posiada* zaleglosci z tytulu realizacji zadan finansowanychldofinansowanych 

z budzetu Miasta Lodzi w latach ubieglych; 
2) nie s~ prowadzone/s~ prowadzone* wobec oferenta egzekucje sqdowe, administracyjne 

bqdz zajycia wierzytelnosci; 
3) nie posiada/posiada* zaleglosci wobec Miasta Lodzi z tytulu najmu lub bezumownego 

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

lub dzierzawy gruntu. 

* niepotrzebne skreslic 

czytelne podpisy os6b uprawnionych 
I pieczqtki imienne i podpisy os6b 

uprawnionych 

W przypadku, gdy oferent posiada zaleglosci, 0 ktorych mowa w pkt 1-4, prosimy 
zamiescic kr6tk~ informacj~ na ich temat (wysokosc zaleglosci oraz przyczyny ich 
posiadania) 


