
ZARZJ\DZENIE Nr940~ NII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia 25 m'l"e51'Yi1'L 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia "Trybu planowania, oglaszania, przeprowadzania 
i rozstrzygania otwartych konkursow ofert na realizacjl( ze srodkow bud:ietu miasta 
Lodzi zadan publicznych przez organizacje Pozarzlldowe oraz podmioty, 0 ktorych 

mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci po:iytku 
publicznego i 0 wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadan i rozliczania 

przyznanych dotacji". 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samor~dzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. 0 samor~dzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) 
oraz art. II , art. 13 i art. 15 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) 

zarzlldzam, co nastl(puje: 

§ 1. Wprowadzam "Tryb planowania, oglaszania, przeprowadzania i rozstrzygania 
otwartych konkurs6w ofert na realizacjl( ze srodk6w budzetu miasta Lodzi zadan publicznych 
przez organizacje pozarz:tdowe oraz podrnioty, 0 kt6rych 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", stanowillCY zalllCznik do 
zar~dzenia. 

§ 2. Wykonanie zarzlldzenia powierzam kierownikom kom6rek organizacyjnych 
Urzydu Miasta Lodzi oraz kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych. 

§ 3. Nadz6r nad wykonaniem zarz:tdzenia powierzam Pemomocnikowi Prezydenta 
Miasta Lodzi ds. Wsp6lpracy z Organizacjarni Pozarz:tdowymi oraz realizatorom otwartych 
konkurs6w ofert, w zakresie realizowanych przez nich otwartych konkurs6w ofert. 

§ 4. Otwarte konkursy ofert na realizacjl( zadan ze srodk6w budzetu miasta Lodzi 
ogloszone przed dniem wejscia w zycie rurueJszego zarz:tdzenia przeprowadza siy 
z zastosowaniem dotychczasowych przepis6w. 

§ 5. Traci moc zarz:tdzenie Nr 7756NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 14 lutego 
2018 r. w sprawie wprowadzenia "Trybu planowania, oglaszania, przeprowadzania 
i rozstrzygania otwartych konkurs6w ofert na realizacjy ze srodk6w budzetu miasta Lodzi 
zadan publicznych przez organizacje pozarz:tdowe oraz podmioty, 0 kt6rych 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". 



Zalqcznik 
do ZllfZlldzenia Nr g~O~ NIIIl8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~5 /;fYI'Cj"ib- 2018 r. 

Tryb planowania, oglaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursow 
ofert na realizacjl! ze srodkow budietu miasta Lodzi zadan publicznych przez 

organizacje Pozarzlldowe oraz podmioty, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci po:iytku publicznego i 0 wolontariacie, 

oraz kontroli realizowanych zadan i rozliczania przyznanych dotacji. 

Rozdziall 
Postanowienia ogolne 

§ 1. 1. Ilekroc w Trybie planowania, oglaszania, przeprowadzania i rozstrzygania 
otwartych konkurs6w ofert na realizacj~ ze srodk6w budzetu miasta Lodzi zadail publicznych 
przez organizacje pozarzqdowe oraz podmioty, 0 kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, oraz kontroli 
realizowanych zadail i rozliczania przyznanych dotacji jest mowa 0 : 

I) Prezydencie - nalezy przez to roztuniec Prezydenta Miasta Lodzi; 
2) Wiceprezydencie - nale:iy przez to rozurniec Wiceprezydenta Miasta Lodzi wlaSciwego 

ze wzgl~du na zakres merytoryczny zadail konkursowych; 
3) Pelnomocniku - nalezy przez to rozurniec Pelnomocnika Prezydenta Miasta Lodzi 

ds. Wsp6lpracy z Organizacjarni POZllfZlldowymi; 
4) Urz~dzie - nale:iy przez to roztuniec Urzqd Miasta Lodzi; 
5) Trybie - nalezy przez to roztuniec Tryb planowania, oglaszania, przeprowadzania 

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

6) Programie wsp6lpracy - nalezy przez to roztuniec Program wsp6lpracy Miasta Lodzi 
z organizacjarni pOZllfZlldowymi oraz podmiotami, 0 kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie na dany rok; 

7) organizacjach POZllfZlldowych - nalezy przez to rozurniec organizacje pOZllfZlldowe oraz 
podmioty, 0 kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci 
poZytku publicznego i 0 wolontariacie; 

8) konkursach ofert - nale:iy przez to rozumiec otwarte konkursy ofert na realizacj~ zadail 
publicznych dla organizacji POZllfZlldowych; 

9) zadaniach publicznych - naleZy przez to roztuniec zadania publiczne, 0 kt6rych mowa 
w art. 4 ust. I ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku pUblicznego 
i 0 wolontariacie; 

10) zadaniach konkursowych - nalezy przez to rozumlec zadania publiczne, 
na powierzenie/wsparcie realizacji kt6rych oglaszane sq konkursy ofert; 

II) ofertach - nalezy przez to roztuniec oferty skladane w kOnkursach ofert na realizacj~ 
zadail publicznych przez organizacje pOZllfZlldowe; 

12) Komisji Konkursowej - nalezy przez to rozumiec komisj~ konkursoWll powolanq przez 
Prezydenta do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizacj~ zadail 
publicznych; 

13) osobach wskazanych przez organizacje pOZllfZlldowe - nalezy przez to roztuniec osoby 
zgloszone przez organizacje pOZllfZlldowe oraz podmioty, 0 kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, 
wybrane przez realizator6w konkurs6w ofert do udzialu w pracach Komisji 
Konkursowych; 

14) realizatorach konkurs6w ofert - naleZy przez to roztuniec kierownik6w kom6rek 
organizacyjnych Urz~du oraz kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych, kt6rzy 



realizujlj czynnoscl zwiljZllIle z planowaniem, og!aszaniem, przeprowadzaniem, 
rozstrzyganiem konkursow ofert oraz kontrollj realizowanych zadail i rozliczaniem 
przyznanych dotacji; 

15) Biurze ds. Partycypacji Spo!ecznej - nalezy przez to rozumiec Biuro ds. Partycypacji 
Spo!ecznej w Departamencie Partycypacji Spo!ecznej i Kultury Urzerdu; 

16) BIP - nalezy przez to rozumiec Biuletyn Informacji Publicznej; 
17) oferencie - nalezy przez to rozumiec organizacjer pozarZljdowlj skladajljclj oferter/oferty 

w otwartym konkursie ofert na realizacjer zadail publicznych; 
18) zleceniodawcy - nalezy przez to rozumiec kierownika komorki organizacyjnej Urzerdu 

oraz kierownika rniejskiej jednostki organizacyjnej , ktory realizuje czynnosci zwiljZllIle 
z zawieraniem umow 0 realizacjer zadania publicznego oraz kontrollj realizowanych zadail 
i rozliczaniem przyznanych dotacji; 

19) zleceniobiorcy - nalezy przez to rozumiec organizacjer pOzarzljdowlj wy!onionlj 
w otwartym konkursie ofert, z ktorlj zostala zawarta umowa 0 realizacjer zadania 
publicznego; 

20) Portalu - nalezy przez to rozumiec stroner intemetowlj Urzerdu pod adresem: 
http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decydujalorganizacje-pozarzadowe/; 

21) Generatorze Wnioskow - naleZy przez to rozumlec narzerdzie umozliwiajljce 
skladanie ofert w postaci elektronicznej, dosterpne wraz z instrukcjlj pod adresem 
intemetowym: https:llwitkac.pl. 

2. W przypadku awarii technicznej Generatora Wnioskow bljdz jego niedosterpnosci, 
otwarty konkurs ofert og!asza sier w BIP, na Portalu oraz na tablicach og!oszen w siedzibie 
Urzerdu Miasta Lodzi, a czynnosci zwiljZllIle z planowaniem, og!aszaniem, przeprowadzaniem 
i rozstrzyganiem otwartych konkursow ofert slj prowadzone w formie papierowej. 

Rozdzial2 
Planowanie otwartych konkurs6w ofert 

§ 2. I. Realizatorzy konkursow ofert sporZljdzajlj, w terminie do dnia 31 grudnia roku 
poprzedzajljcego obowiljZywanie Programu wspo!pracy, harmonogram konkursow ofert na 
rok nasterpny zgodnie z zalljcznikiem Nr I do Trybu, ktory przekazujlj do Biura ds. 
Partycypacji Spo!ecznej oraz do wiadomosci Pe!nomocnika. 

2. Zbiorczy harmonogram konkursow ofert zamieszczany jest w BIP oraz na Portalu 
w terminie do dnia 31 stycznia roku obowiljZywania Programu wspo!pracy. 

3. W przypadku zrnian w harmonogramie, realizatorzy konkursow ofert zobowiljZani slj 
do przekazania jego zaktualizowanej wersji do Dyrektora Biura ds. Partycypacji Spo!ecznej. 

4. Zmiany wskazane przez realizatorow konkursow w harmonogramie konkursow ofert 
zamieszczane slj w BIP i na Portalu, w zbiorczym harmonograrnie konkursow ofert. 

Rozdzial3 
Oglaszanie otwartych konkurs6w ofert 

§ 3. I. Realizatorzy konkursow ofert przygotowujlj projekty zarzljdzen Prezydenta 
w sprawie og!oszenia otwartych konkursow ofert i powo!ania Komisji Konkursowych 
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, zgodnie ze wzorem okreSlonym 
w zalljczniku Nr 2 do Trybu oraz "Instrukcjlj w sprawie zasad opracowywania projektow 
aktow prawnych i ich przedkladania na posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Lodzi oraz 
przekazywania aktow prawnych do realizacji przez komorki organizacyjne Urzerdu Miasta 
Lodzi oraz miejskie jednostki organizacyjne", wprowadzonlj odrerbnym zarzljdzeniem 
Prezydenta. 

2. Realizatorzy konkursow ofert, ze wzglerdu na charakter zadail konkursowych, moglj 
zamiescic dodatkowe regulacje w projektach zarZljdzen, 0 ktorych mowa w ust. I , w czersci 
dotycZljcej og!oszen konkursow ofert. 

3. Og!oszenia 0 konkursach ofert umieszcza sier w BIP i na Portalu oraz na tablicach 
og!oszen Urzerdu. 



4. Dodatkowo ogloszenia 0 konkursach ofert mog!! bye zamieszczone w dzienniku lub 
tygodniku 0 zasiygu lokalnym. 

5. Ogloszenie konkursu ofert na realizacjy zadrui publicznych w roku nastypnym moze 
nast!!pie na podstawie projektu uchwaly budzetowej przekazanego Radzie Miejskiej w Lodzi. 

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

7. Zastrzega siy mozliwose przesuniycia terminu skladania ofert, zmiany terminu 
zakoilczenia postypowania konkursowego oraz zmiany wysokosci srodkow w zadaniach 
konkursowych, bez podania przyczyny - nie p6Zniej niz do dnia rozstrzygniycia konkursu. 

8. Zastrzega siy mozliwose odwolania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed 
uplywem terminu skladania ofert w danym konkursie. 

Rozdzial4 
Powolywanie Komisji Konkursowej 

§ 4. I. Propozycja skladu osobowego Komisji Konkursowej jest przygotowywana przez 
poszczeg61nych realizator6w konkurs6w ofert. 

2. Sklad Komisji Konkursowej wynosi nie mniej niz piye os6b, w tym nie mniej niz 
dwie osoby wskazane przez organizacje pOZ3rz!!dowe. 

§ 5. I. Biuro ds. Partycypacji Spolecznej, na podstawie zgloszeil dokonanych 
na formularzu stanowi!!cym zai!!cznik Nr 3 do Trybu, tworzy listy os6b wskazanych przez 
organizacje p0Z3rz!!dowe, zgloszonych do udzialu w pracach Komisji Konkursowych. Lista 
zamieszczona jest na Portalu. 

2. Realizatorzy konkurs6w ofert wybieraj!! osoby wskazane przez organlzacJe 
pOZ3rz!!dowe do Komisji Konkursowej z listy, 0 kt6rej mowa w ust. I, z zastrzezeniem 
ust. 3 i 4. 

3. W sklad Komisji Konkursowej nie mog!! wchodzie osoby wskazane przez 
organizacje p0Z3rz!!dowe, biof!!ce udzial w konkursie ofert, b!!di je reprezentuj!!ce. 

4. W przypadku gdy wylonienie os6b wskazanych przez organizacje pOZ3rz!!dowe 
w spos6b, 0 kt6rym mowa w ust. 2, nie jest mozliwe, realizator konkursu ofert zamieszcza 
na Portalu informacjy 0 naborze do Komisji Konkursowej os6b wskazanych przez organizacje 
p0Z3rz!!dowe, prowadz!!ce dzialalnose na terenie miasta Lodzi, nie bior!!ce udzialu 
w konkursie ofert. Informacja ta moze bye dodatkowo podana do wiadomosci publicznej 
winny spos6b, zapewniaj!!cy szeroki dostyp spoleczny. 

5. Komisja Konkursowa moze dzialae bez udzialu os6b wskazanych przez organizacje 
p0Z3rz!!dowe, jezeli zachodzi jedna z przeslanek okreslonych w art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie. 

6. przewodnicZllcy Komisji Konkursowej przekazuje informacjy na temat termin6w 
posiedzeiI Komisji Konkursowej Pelnomocnikowi, kt6ry moze brae udzial w pracach Komisji 
Konkursowej w roli obserwatora. 

7. W pracach Komisji Konkursowej mog!! brae udzial osoby wyznaczone do obslugi 
organizacyjno-technicznej konkursu ofert. 

§ 6. Wz6r ReguJarninu pracy Komisji Konkursowej zostal okreslony w zai!!czniku 
Nr 2 do Trybu. 



RozdzialS 
Skladanie ofert i ieh oeena formalna 

§ 7. I. Oferty w konkursach ofert sklada si~ na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem 
okreSlonym w aktualnym rozporzlldzeniu ministra wlaSciwego ds. zabezpieczenia 
spolecznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wnioskow. Zalllczniki 
do oferty nalezy zloZyc w formie elektronicznej za posrednictwem Generatora Wnioskow 
dodaj llc je do skladanej oferty. Dopuszcza si~ mozliwosc dostarczenia za1llcznikow w formie 
papierowej, skladajllc je wraz z potwierdzeniem zlozenia oferty. 

2. Potwierdzenie zlozenia oferty w Generatorze Wnioskow powinno zostac 
wydrukowane, prawidlowo pod pi sane i zlozone w miejscu oraz terrninie wskazanym 
w ogloszeniu 0 konkursie ofert. Za prawidlowe zostan!! uznane podpisy z piecZlltkll imiennll, 
a w przypadku braku piecZlltki - z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, 
opatrzonym podpisem, urnozliwiajllcym weryfikacj~ osob podpisujllcych potwierdzenie 
zlozenia oferty. 

3. Oferty zlozone w Generatorze Wnioskow, bez zlozenia papierowego potwierdzenia 
zlozenia oferty, nie b~dll podlegac opiniowaniu pod wzgl~dem merytorycznym. 

4. Za prawidlowe potwierdzenie zlozenia oferty uznaje siy jedynie potwierdzenie 
wygenerowane za pomocll Generatora Wnioskow. Oferty, ktore zostanll poswiadczone 
potwierdzeniem innym niz wygenerowane z Generatora Wnioskow, nie b~dll podlegac 
opiniowaniu pod wzglydem merytorycznym. 

5. Realizatorzy konkursow ofert wskazuj!! co najrnniej dwoch pracownikow do 
dokonania formalnej analizy ofert. 

6. przed zlozeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogll sprawdzic oferty 
pod wzglydem formalnym i udzielic stosownych wyjaSnien najpoZniej na 2 dni robocze przed 
uplywem terminu skladania ofert. 

7. Analiza ofert pod wzglydem formalnym dokonywana jest pod klltem spelniania 
kryteriow analizy formalnej oferty okreslonej w zalllCzniku Nr 4 do Trybu. 

8. Wyniki analizy formalnej ofert zatwierdzane S!! przez Komisjy Konkursowll na 
pierwszym posiedzeniu. 

9. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu nastypuj llcych brakow 
formalnych: 
I) zlozenie po terminie; 
2) niewypelnienie wszystkich punktow formularza oferty; 
3) zlozenie w sposob niezgodny z wymaganiarni szczegolowymi zawartymi w czysci IX 

ogloszenia 0 konkursie; 
4) zlozenie na niewlaSciwym formularzu; 
5) zlozenie przez podmiot nieuprawniony; 
6) zlozenie przez oferenta, ktory nie prowadzi dzialalnosci statutowej w dziedzinie objytej 

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

mieszkaitcow; 
8) zlozenie oferty na zadanie, ktorego termin realizacji nie miesci siy w przedziale czasowym 

wskazanym w ogloszeniu konkursowym; 
9) wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spelnia kryteriurn wskazanego 

w ogloszeniu konkursowym; 
10) wysokosc wkladu wlasnego oferenta nie spelnia kryteriurn okreSlonego w ogloszeniu 

konkursowym; 
II) niezlozenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wnioskow wraz z potwierdzeniem 

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

10. Do ofert, ktore podlegajll jednokrotnemu usuniyciu brakow i nieprawidlowosci 
nale:i::t te, w ktorych: 
I) brak jest podpisu jednej z osob uprawnionych na potwierdzeniu zlozenia oferty; 



2) nie zal/lczono wymaganych zal/lcznikow wskazanych w ogloszeniu konkursowym lub 
zlozono je niekompletne; 

3) potwierdzenie zlozenia oferty w postaci papierowej nie posiada tej samej sumy kontrolnej 
co wersja elektroniczna oferty. 

11. Braki formaine i nieprawidlowosci wskazane w ust. 10 mog/l zostae usuni((te 
w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia 0 koniecznosci 
uzupelnienia oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drog/l elektroniczn/l poprzez konto 
zalozone przez oferenta w Generatorze Wnioskow. Ponadto, lista podrniotow wzywanych do 
uzupelnienia brakow formainych publikowana moze bye na Portalu. Lista podrniotow zawiera 
wskazanie nazwy oferenta, tytul zadania oraz wskazanie brakow i nieprawidlowosci do 
usuni((cia. 

12. Nieuzupelnienie wszystkich brakow i nieprawidlowosci, 0 ktorych mowa w ust. 10 
lub uzupelnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formainej. 

Rozdzial6 
Opiniowanie ofert przez Komisjlt Konkursowl! 

§ 8. 1. Komisja Konkursowa opiniuje jedynie oferty ocenione pozytywnie pod 
wzgl((dem formalnym. 

2. Oferty skierowane do opiniowania pod wzgl((dem merytorycznym mog/l bye 
udost((pniane czlonkom Komisji Konkursowej pomi((dzy posiedzeniami Komisji 
Konkursowej, w sposob umozliwiaj/lcy zapoznanie si(( z ich treSci/l. 

3. Komisja Konkursowa podczas opiniowania ofert pod wzgl((dem merytorycznym 
stosuje system punktowy, z zastrzezeniem ust. 7. 

4. Komisja Konkursowa w trakcie opiniowaniu ofert stosuje kryteria okreSlone w art. 15 
ust. I ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialainosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie. 

5. Z uwagi na specyfik(( danego konkursu ofert, dopuszcza si(( mozliwose 
wprowadzenia dodatkowego kryterium spoza katalogu kryteriow okreSlonych w ustawie. 

6. Opiniowanie w ramach kryteriow okreslonych w ust. 4 prowadzone jest w oparciu 
o Informacje oraz pytania pomocnicze przy ocenie oferty, wedlug wzoru stanowi/lcego 
zal/lcznik Nr 5 do Trybu. 

7. Ze wzgl((du na charakter zadania konkursowego mozliwe jest odst/lpienie 
od wykorzystania przy opiniowaniu ofert systemu punktowego, 0 ktorym mowa w ust. 3. 
Odsll!Pienie od systemu punktowego wymaga uzasadnienia. 

§ 9. I. Opiniowanie ofert pod wzgl((dem merytorycznym dokonywane jest przez 
Komisj(( Konkursow/l z wykorzystaniem Karty oceny merytorycznej oferty, wedlug wzoru 
slanowi/lcego zal/lcznik Nr 6 do Trybu. 

2. Opiniowanie ofert pod wzgl((dem merytorycznym dokonywane jest z zastosowaniem 
systemu punktowego. 

3.0piniowanie ofert pod wzgl((dem merytorycznym dokonywane jest indywiduainie 
przez poszczegolnych czlonkow Komisji Konkursowej. 

4.0cena reaiizacji zleconych zadan publicznych w przypadku organizacji, ktore 
w latach poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci 
i terminowosci oraz sposobu rozliczenia srodkow otrzymanych na reaiizacj(( zadan, 
dokonywana jest po uprzednim przedstawieniu informacji w tym zakresie, przez reaiizatora 
konkursu ofert. 

5. W uzasadnionych przypadkach przewodnicZ/lcy Komisji Konkursowej moze 
dokonae wyboru czlonkow Komisji Konkursowej do zaopiniowania poszczegoJnych ofert. 

6. Opini(( merytoryczn/l oferty uznaje si(( za waZn/l gdy zostala ona oceniona przez 
przynajrnniej 2 czlonkow Komisji Konkursowej. 

7. W przypadku gdy roznica sum punktow dla jednej oferty, opiniowanej przez 
2 czlonkow Komisji Konkursowej, jest wiyksza niz 12, przewodnicZ/lcy Komisji 
Konkursowej przekazuje ofert(( do opinii trzeciemu czlonkowi Komisji Konkursowej. 

8. Koncowa opinia ofert pod wzgl((dem merytorycznym jest sredni/l arytmetyczn/l ocen 
poszczegoJnych czlonkow Komisji Konkursowej opiniuj/lcych dan/l ofert((. 



9. Oferta, aby otrzymac rekomendacjy do otrzymania dotacji, musi uzyskac nie mniej 
niz 55% maksymalnej liczby punktow. 

10. Dotacja nie powinna zostac przyznana na kwoty mniejsZll niz 50% wnioskowanej 
kwoty. 

II. Realizator konkursu moze podac w ogloszeniu konkursowym maksymaln~ 

wysokosc kwoty mozliwego dofinansowania zadania konkursowego. 

§ 10. 1. Decyzjy 0 odst~pieniu od wykorzystania przy opiniowaniu of en systemu 
punktowego podejmuje PrzewodnicZllcy Komisji Konkursowej na pierwszym jej posiedzeniu 
uzasadniaj~c wybor ww. trybu. Wybor ten wymaga akceptacji czlonkow Komisji 
Konkursowej. 

2. Komisja Konkursowa przyjmuje rekomendacjy "za przyznaniem" i "przeciw 
przyznaniu" dotacji dla ka:i:dej z of en zwykl~ wiykszosci~ glosow w glosowaniujawnym. 

3. W przypadku rownej liczby glosow "za przyznaniem" i "przeciw przyznaniu" dotacji 
glos decyduj~cy rna Przewodnicz~cy Komisji Konkursowej, a w przypadkujego nieobecnosci 
wyznaczony przez niego czlonek Kornisji Konkursowej. 

4. Glosowanie nad ka:i:d~ z of en odbywa siy po uprzednim przedstawieniu treSci ofeny 
i przeprowadzeniu dyskusji najej temat w gronie czlonkow Komisji Konkursowej. 

5. Rekomendacje "za przyznaniem" i "przeciw przyznaniu" podejmowane s~ w oparciu 
o Informacje oraz pytania pomocnicze przy ocenie ofeny, wedlug wzoru stanowi~cego 
zal~cznik Nr 5 do Trybu. 

6. Protokol koilcowy z posiedzenia Komisji Konkursowej zawiera informacjy 0 liczbie 
of en zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie oraz zal~cznik z uzasadnieniem opinii dla 
ka:i:dej z of en. 

7. Uzasadnienie do opinii oferty zawiera w szczegolnosci informacjy 0 spelnieniu b~dz 
niespelnieniu przez oferenta kryteriow, 0 ktorych mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, a w przypadku 
of en, ktorych wysokosc proponowanej dotacji ulegla zmianie w stosunku do wnioskowanej, 
informacjy 0 przyczynie rekomendowanej zmiany wysokosci dotacji. 

§ 11. PrzewodnicZllCY Komisji Konkursowej moze przerwac jej posiedzenie i zlecic 
przygotowanie niezbydnych wyjaSnieil pracownikom, 0 ktorych mowa w § 7 ust. 5. 
Uzupelnienia i wyjaSnienia nie mog~ dotyczyc kwestii formaInych oferty. 

§ 12. Komisja Konkursowa opiniuje ofeny w terminie do 30 dni od daty okreslaj~cej 
koilcowy termin skladania of en. 

§ 13. 1. Po zakoilczeniu opiniowania of en Komisja Konkursowa na podstawie danych 
zawartych w Kartach oceny merytorycznej oferty tworzy listy rankingow~ of en 
i rekomenduje do dofinansowania ofeny, ktore uzyskaly najwiyksZll liczby punktow. 
Rekomendacja zawiera propozycjy kwoty dotacji. 

2. Nastypnie Komisja Konkursowa sporz~dza protokol koilcowy 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. 



Rozdzial7 
Rozstrzyganie konkursow ofert 

§ 14. I. Konkursy ofert rozstrzyga Wiceprezydent. Prezydent rozstrzyga konkursy ofert 
w przypadkach, w kt6rych zastrzegl sobie takie prawo. 

2. Dokumenty, 0 kt6rych mowa w § 13 ust. 2, PrzewodnicZllcy Komisji Konkursowej 
przekazuje Wiceprezydentowi, kt6ry niezwlocznie rozstrzyga konkurs. W przypadku, 
w kt6rym prawo rozstrzygniycia konkursu zastrzegl sobie Prezydent, dokumenty te 
PrzewodnicZllcy Kornisji Konkursowej przekazuje Prezydentowi. 

3. Prezydent lub Wiceprezydent rozstrzygajllc konkurs ofert moze nie przyjllc 
rekomendacji Komisji Konkursowej. Rozstrzygniycie odmienne od rekomendacji Komisji 
Konkursowej podejmowane jest w oparciu 0 kryteria wymienione w art. IS ust. I ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie i zawiera 
uzasadnienie. 

4. Realizatorzy konkurs6w ofert niezwlocznie zamieszczajll informacjy na temat 
rozstrzygniyC konkurs6w ofert w miejscach okreslonych w § 3 ust. 3, a tak:i:e drogll 
elektronicznll informujll 0 rozstrzygniyciu Pelnomocnika. 

5. 0 rozstrzygniyciu co do oferty oraz 0 przyznanej kwocie dotacji oferent jest 
zawiadarniany r6wniez na adres poczty elektronicznej wskazany w Generatorze Wniosk6w. 

6. Rozstrzygniycie konkursu ofert zawiera protok61 koncowy oraz zestawienie zbiorcze, 
o kt6rym mowa w § 13 ust. 2 wraz z wykazem oferent6w, kt6rych oferty zostaly 
zaopl1llowane pozytywnie z liczbll przyznanych punkt6w (w przypadku oceny 
z zastosowaniem trybu punktowego) oraz wysokoscill proponowanej dotacji, a tak:i:e wykaz 
oferent6w, kt6rych oferty zostaly zaopiniowane negatywnie. 

7. W przypadku, gdy rekomendowana kwota dotacji jest ni:i:sza od wnioskowanej, 
realizator konkursu ofert i oferent dokonujll uzgodnien, kt6rych celem jest doprecyzowanie 
warunk6w i zakresu realizacji zadania. 

8. W przypadku akceptacji przez oferenta przyznania nizszej kwoty dotacji, 
o kt6rej mowa w ust. 7, oferent przedklada kosztorys, uwzglydniajllcy zmniejszenie kwoty 
dotacji wraz z proporcjonalnll do kwoty proponowanej dotacji korektll wysokosci wkladu 
wlasnego oraz skorygowany zakres realizacji oraz harmonogram realizacj i zadania. 

§ IS. Decyzja 0 przyznaniu dotacji nie jest decyzjll administracyjnll w rozumieniu 
przepis6w Kodeksu postypowania adrninistracyjnego. Od podjytych decyzji, zwillZSllych 
z rozstrzygniyciem konkursu ofert nie przysluguje odwclanie. 

Rozdzial8 
Zawieranie umow 

§ 16. I. Realizatorzy konkurs6w ofert, przygotowujll umowy 0 wsparcie/powierzenie 
realizacj i zadail publicznych. 

2. Umowy podpisujll bez zbydnej zwloki, zleceniodawcy samodzielnie blldz IlIcznie 
z Wiceprezydentarni, a po stronie oferent6w, zwanych dalej zleceniobiorcami - osoby 
uprawnione do skladania oswiadczen woli w ich imieniu. 

3. Po podpisaniu umowy zleceniodawcy przekazujll dyspozycje do wyplacenia 
srodk6w. 

4. Dopuszcza siy mozliwosc dokonania pomiydzy poszczeg61nyrni 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 zwiykszac 
wysokosci srodk6w przewidzianych na pokrycie koszt6w obslugi zadania, w tym koszt6w 
administracyjnych i wynagrodzen za czynnosci zwillZSlle z obslugll zadania. 
o przesuniyciach, wraz z uzasadnieniem, nalezy poinformowac w sprawozdaniu koncowym 
z realizacji zadania. 



5. przesunic;cia pomic;dzy poszczegolnymi pozycjami w kosztorysie, w czc;sci 
dotycZllcej przyznanej dotacji, ktore przekrocZll 10%, wymagajll pisemnej zgody 
zleceniodawcy, po wczesniejszym zlozeniu przez zleceniobiorcc; stosownego wniosku wraz 
z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagajll spo~dzenia aneksu. 

6. przesunic;cia wydatkow po stronie finansowego wk1adu wlasnego w uzasadnionych 
okolicznosciach mogll przekraczac prog 10%, jesli ich koniecznosc zostanie wykazana 
w sprawozdaniu. Powyzsze przesunic;cia nie mogll zwic;kszac wysokosci srodkow 
przewidzianych na pokrycie kosztow obslugi zadania, w tym kosztow administracyjnych 
i wynagrodzen za czynnosci zwillUlle z obslugll zadania. 

Rozdzial9 
Kontrola prawidlowosci realizacji zadania publicznego 

§ 17. I. Pracownicy upowaZrrieni przez realizatora konkursu ofert mogll dokonywac 
kontroli i oceny realizacji zadania publicznego przez zleceniobiorcc;. lakres kontroli jest 
okreslony w art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie. 

2. Kontrola prowadzona jest zgodnie z planem kontroli okreSlonym przez realizatora 
konkursu ofert. 

3. l kontroli, 0 ktorej mowa w ust. I, spo~dzany jest protokol podpisywany przez 
kontrolujllcych i osoby uprawnione ze strony zleceniobiorcow. 

4. 0 wynikach kontroli realizator konkursu ofert informuje zleceniobiorcc;, 
a w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci przekazuje zleceniobiorcy wnioski i zalecenia 
majllce na celu usunic;cie stwierdzonych nieprawidlowosci. 

5. lleceniobiorca jest zobowillUllY w terminie nie dlui:szym niz 14 dni od dnia 
otrzymania wnioskow i zalecen, 0 ktorych mowa w ust. 4, do ich wykonania i powiadomienia 
o tym realizatora konkursu ofert. 

6. W przypadku nieusuniycia nieprawidlowosci w realizacji zadania pUblicznego przez 
zleceniobiorcc;, realizator konkursu ofert jest zobowillUllY do podjc;cia odpowiednich dzialan 
maj!)cych na celu zwrot calosci lub czc;sci dotacji. 

RozdziallO 
Skladanie sprawozdan z wykonania zadania publicznego 

§ 18. I. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego spo~dza siC; na formularzu 
zgodnym ze wzorem okreSlonym w aktualnym rozpo~dzeniu ministra wlaSciwego 
ds. zabezpieczenia spolecznego. 

2. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zleceniobiorca sk1ada drog!) 
elektronicznll poprzez Generator Wnioskow oraz w wersji papierowej. la datc; zlozenia 
sprawozdania uznaje siC; dzien, w ktorym zostalo ono zlozone w wersji elektronicznej. 

3. Do sprawozdania z realizacji zadania publicznego nie zalllcza siC; zarowno 
oryginalow jak i kopii dokurnentow ksiC;gowych, ktore zleceniobiorcy zobowiq.zani 
Sll przechowywac zgodnie z obowillZujllcymi przepisami oraz postanowieniami urnowy 
i udostc;pniac na i:l!danie realizatora konkursu ofert. 

4. Rozliczenie dotacji nastc;puje z chwilll zaakceptowania przez realizatora konkursu 
ofert sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zlozonego przez zleceniobiorcc;. 

5. W przypadku zlozenia przez zleceniobiorcc; prawidlowo spo~dzonego 

i kompletnego sprawozdania, 0 ktorym mowa w ust. 2, informacja 0 rozliczeniu dotacji 
zostaje przekazana zleceniobiorcy przez realizatora konkursu ofert w cillgu 90 dni od daty 
zlozenia sprawozdania. 

6. W przypadku stwierdzenia brakow w sprawozdaniu, 0 ktorym mowa w ust. 2, 
realizator konkursu ofert wzywa zleceniobiorcc; do ich uzupelnienia lub udzielenia wyjaSnien. 
Termin 90 dni na przekazanie informacji 0 zaakceptowaniu sprawozdania biegnie od 
momenru zlozenia sprawozdania prawidlowo spo~dzonego i kompletnego. 



Rozdzialll 
Sprawozdawczosc z realizacji konkurs6w ofert 

§ 19. I. Realizatorzy konkursow ofert skladajq do Biura ds. Partycypacji Spolecznej 
sprawozdania z realizacji konkursow ofert, w terminie do 15 lutego roku nast~pnego. 

2. Sprawozdanie zawiera w szczegolnosci informacje dotyczqce: 
I) liczby ogloszonych konkursow ofert; 
2) liczby ofert zlozonych w otwartych konkursach ofert; 
3) liczby umow zawartych przez realizatora z organizacjami pozarzqdowymi na realizacj~ 

zadan publicznych w wyniku konkursow ofert; 
4) liczby organizacji pozarzqdowych realizujqcych zadania publiczne we wspolpracy 

z realizatorem; 
5) liczby umow zawartych na okres dlu:i:szy niz I rok; 
6) liczby organizacji pozarzqdowych, realizujqcych po raz plerwszy zadanie publiczne 

zlecone przez Urzqd; 
7) lqcznej wysokosci srodkow finansowych realizatora konkursu ofert, zaangaZowanych 

w realizacj~ zadan publicznych w wyniku zawarcia stosownych umow z organizacjami 
pozarzqdowymi; 

8) wysokosci kwot udzielonych dotacji; 
9) stopnia wykorzystania srodkow przeznaczonych w budzecie realizatora konkursow ofert 

na realizacj~ zadan publicznych; 
10) liczby przeprowadzonych kontroli wraz z informacjq na temat stwierdzonych 

nieprawidlowosci. 
3. Sprawozdanie, 0 ktorym mowa w ust.l, jest sporzqdzane w formacie ".xls". Wzor 

sprawozdania stanowi zalqcznik Nr 8 do Trybu. 



Lp. Nazwa realizatora konkursu ofert 

HARMONOGRAM KONKURSOW OFERT NA Irok) 

Wysokosc !rodkow 
Nazwa zadania publicznego przeznaczonych 

na realizacje zadania publiczneR;O 

Za1llcznik Nr I 
do Trybu 

Termin ogloszenia konkursu 



ZalllCznik N r 2 
do Trybu 

ZARZl\DZENIE Nr [oznaczenie zarzlldzenial 
PREZYDENT A MIAST A LOnZI 

z dnia [miesi!\c rokl r. 

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

realizacji zadania publicznego [nazwa zadania publicznegol w zakresie [nazwa zadania 
konkursowegolzadan konkursowych I. 

Na podstawie [podstawa prawna] 

zarz!\dzam, co nast4Cpuje: 

§ l. l. Oglaszam otwarty konkurs of en w fonnie [powierzenialwsparcia] realizacji zadania 
publicznego [nazwa zadania publicznego] w zakresie [nazwa zadania konkursowego/zadail 
konkursowych ]. 

2. Trese ogloszenia 0 konkursie, 0 kt6rym mowa w us!. I , stanowi zalllcznik 
Nr 1 do ~dzenia. 

3. Ogloszenie publikuje siC; poprzezjego zamieszczenie: 
1) w Biuletynie Infonnacji Publicznej http://bip.uml.lodz.pV; 
2) na Ponalu http://uml.lodz.pIldla-mieszkancowllodzianie-decydujalorganizacje-pozarzadowe/; 
3) na tablicach ogloszen w siedzibie UrzC;du Miasta Lodzi. 

§ 2. I . W celu opiniowania ofert zgloszonych do konkursu ofert, 0 kt6rym mowa 
w § I, poworujc; Komisjc; Konkursowll, zwanll dalej Komisjll, w skladzie: 

I) Przewodniczllcy [imic;, nazwisko i inne niezbc;dne dane osoby 
wyznaczonej przez Prezydenta Miasta Lodzi]; 

2-3) Czlonkowie [ilose os6b] [niezbc;dne dane przedstawicielalprzedstawicieli 
Prezydenta Miasta Lodzi]; 
osoby wskazane przez organizacje po~dowe lub 
podmioty wymienione w art. 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 , stanowillcego 
za1llcznik Nr 2 do ~dzenia. 

§ 3. l. Upowai:niam czlonk6w Komisji do przetwarzania danych osobowych w zwi¢u z 
pracami prowadzonymi przez komisjc; w zakresie wynikajllcym z realizacji obowi¢6w czlonka 
Komisji. 

2. Polecam czlonkom Komisji przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem praw 
os6b, kt6rych dane dorycZ/l, na podstawie przepis6w prawa, z zachowaniem zasad: poufnosci, 
rzetelnosci, przejrzystosci , w minimalnym zakresie, niezbc;dnym do osillgnic;cia celu 
przetwarzania i jedynie przez okres niezbc;dny do jego osillgnic;cia, zabezpieczanie danych 
osobowych przed ich udostc;pnieniem osobom nieupowai:nionym, zabraniem przez osoby 
nieuprawnione, zmian!!, utratll, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Upowatnienia czlonkom Komisji udzielam na czas wykonywania przez nich 
obowi¢6w podczas jej posiedzenia. 

4. ZobowillZuje czlonk6w Komisji do zachowania w tajemnicy danych osobowych, 
przetwarzanych podczas posiedzenia oraz sposobu ich zabezpieczenia r6wniez po zakOl1czeni u 
JeJ prac. 

§ 4. Oferenci skladajll oswiadczenie 0 nieposiadaniu zobowillZaiI wobec Miasta Lodzi, 
kt6rego wz6r stanowi zal11Cznik Nr 3 do ~dzenia. 



§ 5. Wykonanie zllfZl!dzenia powierzam Dyrektorowi [nazwa kom6rki organizacyjnej 
Urzl(du Miasta Lodzi alba miejskiej jednostki organizacyjnej , realizuj~cej czynnosci zwi~ane 
z planowaniem, oglaszaniem, przeprowadzaniem, rozstrzyganiem otwartych konkurs6w ofert 
oraz kontrol~ realizowanych zadail i rozliczaniem przyznanych dotacji]. 

§ 6. Zar~dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania flub okreslenie dokladnej daty]. 

PREZYDENT MIAST A 

Hanna ZDANOWSKA 



ZahlCznik Nr I 
do ZllfZl!dzenia Nr [oznaczenie ZllfZl!dzenia] 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia [rniesillc rok] r. 

OGLOSZENIE 

Prezydent Miasta Lodzi 

oglasza otwarty konkurs ofert w formie [powierzenia/wsparcia] 
publicznego [nazwa zadania publicznego), dotyczllcego 
konkursowegolzadan konkursowych] w zakresie: 

realizacji zadania 
[nazwa zadania 

I. Rodzaj zadania i wysokosc srodkow publicznych, ktore miasto Lodi rna zamiar 
przeznaczyc na realizacj~ tego zadania, a takie termin realizacji zadania. 
[Nazwa zadania] : 

I. [nazwa dzialania], [tennin realizacji] , [wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacjy 
dzialania 1 - do ... - zl] 

2. [nazwa dzialania] , [tennin realizacji] , [wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacjy 
dzialania 2 - do .. . - zl] 

II. lnformacja 0 zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie 
konkursowe N r ... i zwil\Zanych z nimi kosztach, ze szczego/nym uwzgl~dnieniem wysokosci 
dotacji przekazanych organizacjom pozarLlldowym i podmiotom, 0 ktorych mowa wart. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie. 

I) w roku poprzedzajllcym rok ogloszenia otwartego konkursu ofert [ ... . ] 
2) w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert [ .... ] 

III. Warunki przyznawania dotacji. 
I . W otwartyrn konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogll otrzymac 

organizacje Pozarzlldowe oraz podmioty, 0 ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, zwane dalej 
oferentarni , ktore Illcznie spelniajll nastypujllce warunki fonnalne : 
I) prowadZl) dzialalnosc statutowll w zakresie objytym konkursem; 
2) zloZll oferty w tenninie, a dzialania zaplanujll w okresie wskazanym w ogloszeniu 

o konkursie; 
3) przedstawill oferty poprawnie spofZl)dzOnll na fonnularzu zgodnym ze wzorem okreslonym 

waktualnym rozp0fZl)dzeniu ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego 
i w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wnioskow; 

4) prawidlowo oszacujll wldad wlasny i kwoty dofinansowania w rarnach dotacji; 
5) zloZl) oferty z wykorzystaniem Generatora Wnioskow oraz dostarcZl) potwierdzenie zlozenia 

oferty w wersji papierowej podpisane przez wszystkie osoby upowaZnione do skladania 
oswiadczen woli w imieniu oferenta; 

6) zalllCZl) poprawnie wypelnione zalllCzniki tj: 
a) oswiadczenie oferenta 0 nieposiadaniu zobowil!Z3il wobec Miasta Lodzi , stano wi lice 

zalllcznik Nr 3 do ZllfZl!dzenia (wymagane tylko w przypadku, gdy wzor oferty w rarnach 
konkursu nie zawiera punktow stanowillcych zawartosc oswiadczenia), 

b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Slldowego (jedynie w sytuacji gdy nie jest on 
dostypny welektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwosci), 

c) kopiy urnowy lub statutu spolki - w przypadku gdy oferent jest sp6lkll prawa handlowego, 
o ktorej mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie, 

d) [inny zalllcznik, jezeli dotyczy]. 



2. Zalllczniki nalezy zlozye w fonnie elektronicznej za posrednictwem Generatora 
Wnioskow dodajllc je do skladanej oferty. Dopuszcza siy mozliwose dostarczenia zalllcznikow 
w fonnie papierowej, skladajllc je wraz z potwierdzeniem zlozenia oferty. 

3. Oferty, ktore spelnill wymogi fonnalne opiniowane bydll pod wzglydem merytorycznym 
z uwzglydnieniem kryteriow okreslonych w art. 15 us!. 1 ustawy z dnia 24 kwiemia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

4. Postypowanie konkursowe odbywae siy bydzie z uwzglydnieniem zasad okreslonych 
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

5. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie moze przekroczye ... % 
calkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udzial srodkow wlasnych oferenta 
blldz pozyskanych z innych zrodel nie moze bye mniejszy niz .. . % calkowitego kosztu realizacji 
zadania ujytego w ofercie. 

IV. Warunki realizacji zadania. 
1. Podmioty, ktore otrzymajll dotacjy na realizacjy zadania sll zobowi'!Zlll1e zamieszczae 

w sposob czytelny infonnacjy, iz realizowany projekt jest dofinansowany z budzetu miasta 
Lodzi. Infonnacja, wraz z logotypem miasta Lodzi, powinna bye zawarta w wydawanych 
w ramach zadania publikacjach, materialach infonnacyjnych, 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 infonnacjy kierowanll do 
odbiorcow w nastypujllcym brzmieniu: "Zadanie (nazwa zadania) zostalo/jest 
zrealizowane/real izowane dziyki dofinansowaniu z budZetu miasta Lodzi". Logotyp dostypny 
jest na stronie: http://uml.lodz.plldla-mieszkancow/o-miescielherb-logo-i-symbole-lodzil. 

2. Dopuszcza siy mozliwose dokonania pomiydzy poszczegolnymi 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 mogll zwiykszae wysokosci 
srodkow przewidzianych na pokrycie kosztow obslugi zadania, w tym kosztow 
administracyjnych i wynagrodzen za czynnoscl zwillZane z obslugll zadania. 
o przesuniyciach, wraz z uzasadnieniem, nalezy poinfonnowae w sprawozdaniu koncowym 
z realizacji zadania. 

3. przesuniycia pomiydzy poszczegolnymi pozycjami w kosztorysie, w cZysci dotycZllcej 
przyznanej dotacji, ktore przekrocZll 10%, wymagajll pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, 
po wczesniejszym zlozeniu przez zleceniobiorcy stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. 
Wskazane zmiany wymagajll sporZlldzenia aneksu. 

4. przesuniycia wydatkow po stronie finansowego wkladu wlasnego w uzasadnionych 
okolicznosciach mogll przekraczae prog 10%, jdli ich koniecznose zostanie wykazana 
w sprawozdaniu. Powyzsze przesunlyCla nie mogll zwiykszae wysokosci srodkow 
przewidzianych na pokrycie kosztow obslugi zadania, w tym kosztow adrninistracyjnych 
i wynagrodzen za czynnosci zwi'!Zlll1e z obslugll zadania. 

5. [rodzaj warunku] 

V. Koszty kwalifikowane. 
Srodki z przyznanej dotacji mogll bye wydatkowane wyl!)cznie na pokrycie wydatkow: 

I) niezbydnych do realizacji zadania; 
2) przewidzianych w ofercie, uwzglydnionych w kosztorysie stanowi!)cym zal!)cznik do umowy 

zawartej pomiydzy oferentem a miastem Lodz; 
3) spelniaj!)cych wymogi racjonalnego i oszczydnego gospodarowania srodkami publicznymi 

z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektow z danych naldadow; 
4) faktycznie poniesionych w tenninie realizacji zadania i zaplaconych nie pozniej niz 14 dni po 

jego zakonczeniu, jednak w tenninie nie poiniejszym niz przed zakonczeniem roku 
budZetowego; 

5) mozliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami ksiygowymi 
i wykazanych w dokumentacji frnansowej oferenta; 



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

7) zwi¥lillych z zakupem srodkow trwalych, ktorych jednostkowy koszt nie przekracza 
3.500,00 zl ; 

8) zgodnych z wymaganiami szczegolowymi realizacji zadania zawartymi w czc;sci IX 
ogloszenia 0 konkursie [jezeli dotyczy). 

VI. Koszty niekwalifikowane. 
Za koszty, ktorych me mom a sfinansowae z przyznaneJ dotacji uznaje siC; 

w szczegolnosci: 
I) zobowi¥lillia powstale przed terminem rozpoczc;cia zadania; 
2) budowC;, zakup budynkow lub lokali, zakup gruntow; 
3) wydatki zwiljZane z dzialaInosci~ gospodarc~; 
4) odsetki od zobowiljZ3li uregulowanych po terminie platnosci; 
5) koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komomiczej i administracyjnej, a takZe koszty 

procesow s~dowych oraz koszty reaIizacj i ewentualnych postanowien; 
6) wydatki zwi~zane z umow~ leasingu, a w szczegolnosci: podatek, mana finansuj~cego , 

odsetki od refinansowania kosztow, koszty ogolne, oplaty ubezpieczeniowe; 
7) odliczony podatek V A T; 
8) linne, jezeli dotyczy). 

VII. Termin i warunki skladania ofert. 

I. Oferty w konkursach ofert sklada siC; na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem 
okreslonym w aktualnym rozpo~dzeniu ministra wlaSciwego ds. zabezpieczenia spolecznego, 
w postaci elektronicznej , z wykorzystaniem Generatora Wnioskow. 

2. Potwierdzenie zlozenia oferty w Generatorze Wnioskow powinno zostae wydrukowane, 
prawidlowo pod pi sane i zlozone w [okrdlenie wlaSciwego punktu kancelaryjnego (Urzc;du 
Miasta Lodzi albo miejskiej jednostki organizacyjnej)) w nieprzekraczalnym terminie do [data i 
godzina). Kazde potwierdzenie zlozenia oferty dotyc~ce odrc;bnego zadanialdzialania winno 
bye zlozone oddzielnie. 

3. Za prawidlowe zostan~ uznane podpisy z piec~tk~ imienn~, a w przypadku braku 
piec~tki - z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, 
umozliwiaj~cym weryfikacjc; osob podpisuj~cych potwierdzenie zlozenia oferty. 

4. Do konkursu ofert mog~ bye skladane oferty, ktorych realizacja rozpoczyna sic; nie 
wczesniej niz [data) i konczy siC; nie pomiej niz [data). 

5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu nastc;puj~cych brakow 
formalnych: 
I) zlozenie po terminie; 
2) niewypelnienie wszystkich punktow formularza oferty; 
3) zlozenie w sposob niezgodny z wymaganiami szczegolowymi zawartymi w czc;sci IX 

ogloszenia 0 konkursie; 
4) zlozenie na niewlaSciwym formularzu; 
5) zlozenie przez podmiot nieuprawniony; 
6) zlozenie przez oferenta, ktory nie prowadzi dzialalnosci statutowej w dziedzinie objc;tej 

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

mieszkailcow; 
8) zlozenie oferty na zadanie, ktorego termin realizacji nie miesci siC; w przedziale czasowym 

wskazanym w ogloszeniu 0 konkursie; 
9) wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spelnia kryterium okreslonego 

w ogloszeniu 0 konkursie; 
10) wysokose wkladu wlasnego oferenta nie spelnia kryterium okrdIonego w ogloszeniu 

o konkursie; 



II) niezlozenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w wraz z potwierdzeniem zlozenia 
oferty w wersj i papierowej; 

12) zlozenie potwierdzenia zlozenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione. 
6. Do ofert, kt6re podlegaj,!jednokrotnemu usuni~ciu brak6w i nieprawidlowosci nalei:'! te, 

w kt6rych: 
I) 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 surny kontrolnej co 

wersja elektroniczna oferty. 
7. Braki formalne i nieprawidlowosci wskazane w ust. 6 mog,! zostae usuni~te w terminie 

do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia 0 koniecznosci uzupelnienia oferty. 
Powiadomienie przekazane zostanie drog,! elektroniczn,! 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 usuni~cia. 

8. ieuzupelnienie 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,! sprawdzie oferte; 
pod wzglydem formalnym i udzielie stosownych wyjaSnien najp6zniej w terminie 
do 2 dni roboczych przed uplywem terminu skladania ofert. 

10. Oferent nie moze posiadae wymagalnego zadlui:enia wobec Urz~du Miasta Lodzi , 
Urzydu Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych. 

II. Wobec oferenta nie mog,! bye prowadzone egzekucje s,!dowe, administracyjne b,!dz 
zaje;cia wierzytelnosci . 

12. Miasto L6dz zastrzega sobie prawo do ods!,!pienia od zawarcia urnowy lub 
natychmiastowego jej rozwi<)zallia, jezeli po zakonczeniu procedury konkursowej do Urze;du 
Miasta Lodzi wplynie informacja 0 wymagalnosci zadlui:enia oferenta wobec Urzydu Miasta 
Lodzi, Urzydu Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub zostanie wobec oferenta 
rozpocze;ta egzekucja s,!dowa, administracyjna b,!dz zaje;cie wierzytelnosci . 

VIII. Kryteria i tryb wyboru ofert. 

I. Oferty byd,! opmlOwane przez Komisjy Konkursow,! w spos6b okrdlony 
w Regularninie pracy Komisji Konkursowej. 

2. Kryteria oceny zlozonych ofert i skale punktowe: 
I) mozliwose realizacji zadania publicznego przez oferenta - [od 0 do 6] pkt; 
2) przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu 

do jego zakresu rzeczowego - [od 0 do 8] pkt; 
3) proponowana jakose wykonania zadania i kwalifikacje os6b przy udziale kt6rych oferent 

be;dzie realizowae zadanie publiczne - [od 0 do 14] pkt; 
4) wysokose planowanego przez oferenta udzialu srodk6w finansowych wlasnych lub srodk6w 

pochodZ<)cych z innych Zr6del na realizacje; zadania publicznego - [od 0 do 5] pkt [kryteriurn 
stosowanejedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego]; 

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

6) ocena realizacj i zadail publicznych w przypadku oferenta, kt6ry w latach poprzednich 
realizowal zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci oraz sposobu 
rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacje; zadail - [od -2 do 2] pkt; 

7) [nazwa kryteri urn] [od 0 do 6] pkt. 
3. Maksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania w konkursie wynosi [Iiczba] pkt. 

Dotacja moze bye przyznana tylko w przypadku uzyskania przez oferty nie nmiej niz 55% 
punkt6w mozliwych do uzyskania w konkursie [zapis stosowany w przypadku oceny 
merytorycznej z zastosowaniem trybu punktowego] . 



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

5. Ogloszenie wynik6w konkursu ofert nastllpi niezwlocznie po jego rozstrzygniyciu 
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem intemetowym [okreslenie ScieZki dostypu], na 
Portalu [okrdlenie scieZki dostypu] i na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi. 

6. 0 rozstrzygniyciu co do oferty oraz 0 przyznanej kwocie dotacji oferent jest 
zawiadamiany r6wniez elektronicznie. 

7. Konkurs ofert zostaje uniewaZniony jezeli: 
I) nie zlozono zadnej oferty; 
2) zadna ze zlozonych ofert nie spelniala wymog6w zawartych w ogloszeniu 0 konkursie. 

8. Zastrzega siy mozliwosc przesuniycia terminu skladania ofert, zmiany terminu 
zakonczenia postypowania konkursowego oraz zmiany 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 
uplywem terminu skladania ofert w danym konkursie. 

IX. [Opcjonalnie wymagaoia szczegolowe dotyczljce realizacji zadania ..... 1, np.: 

I. Oferent dysponuje doswiadczeniem instytucjonalnym rozumianymjako [jezeli dotyczy]. 
2. Oferent dysponuje b~ lokalowll 0 zasobach niezbydnych do realizacji zadania [jezeli 

dotyczy]. 
3. Oferent dysponuje kadrll 0 nastypujllcych kwalifikacjach [jezeli dotyczy]. 
4. Zadania zawarte w ofercie mogll bye realizowane przy udziale partnera. W przypadku 

wskazania partnera niezbydne jest dolllczenie do oferty umowy partnerskiej , oswiadczenia 
partnera lub innego dokumentu poswiadczajllcego partnerstwo w realizacji zadania. 

5. Podmioty, kt6re nie majll mozliwosci samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 
us!. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie, po winny przedstawie w ofercie informacjy na ten temat ze wskazaniem 
zakresu, w jakim zadanie bydzie realizowane przez podwykonawc6w. 

6. Partner nie moze bye podwykonawc'!, jak r6wniez podwykonawca nie moze bye 
jednoczdnie partnerem. 

7. Dopuszcza siy pobieranie oplat od adresat6w zadania pod warunkiem, ze podmiot 
rea1izuj,!cy zadanie publiczne prowadzi dzialalnose odplarn,! pozytku publicznego. 

8. Podmiot, realizujllc zadanie, zobowi<jzany jest do stosowania przepis6w prawa, 
w szczeg61nosci ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych [publikatory], 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych [publikatory] oraz ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych [publikatory]. 

Uwaga! 
Informacje 0 konkursie moina uzyskac bezposrednio w [nazwa i adres komorki organizacyjnej Urz~du 
Miasta Lodzi, organizujqcej kOllkurs albo miejskiej jedlloslki orgallizacyjllejj, w Biuletyllie lllfornwcii 
Publigllej. pod adresem internetowrm lokreilenie scieiki dostepul. na Portalu internetowrm Urzedu Millsla 
LoW ladres illlernetowr{ orazpod IIr lei. [numer telefollu}. 



Zal,!cznik Nr 2 
do zarz,!dzenia Nr [oznaczenie zarz,!dzenia 1 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia [miesi,!c rok 1 r. 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej 

§ I. Ilekroc w niniejszym Regulaminie jest mowa 0: 
I) realizatorach konkursow ofert - nalezy przez to rozumiec kierownikow komorek 

organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych, ktorzy 
realizuj,! czynnoscl zwi'lZane z planowaniem, oglaszaniem, przeprowadzaniem, 
rozstrzyganiem konkursow ofert oraz kontrol'! realizowanych zadail i rozliczaniem 
przyznanych dotacji ; 

2) organizacjach pOZ3rz'!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 
wart. 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 realizacjy zadail 
publicznych dla organizacji pozafZ'!dowych; 

5) Komisji Konkursowej - nalezy przez to rozumiec Komisjy Konkursow'!, powolan,! przez 
Prezydenta Miasta Lodzi do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizacjy 
zadail 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'ldow,! na realizacjy zadania publicznego; 
8) oferencie - nalezy przez to rozumiec organizacjy pozarz'!dow'! sk!adaj,!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 
zadail publicznych przez organizacje pozarZ'ldowe oraz podmioty, 0 ktorych mowa 
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadail i rozliczania przyznanych dotacji, 
wprowadzony odrybnym zarz,!dzeniem Prezydenta Miasta Lodzi; 

10) Portalu - nalezy przez to rozumiec strony intemetow'! Urzydu Miasta Lodzi pod adresem: 
hnp://uml.lodz.pUdla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/. 

§ 2. Po upIywie terminu skladania ofert, PrzewodnicZ'lcy, zwoluje posiedzenia Komisji 
Konkursowej i zaprasza na posiedzenie osoby w liczbie okrdlonej w niniejszym Z3rz'!dzeniu. 

§ 3. I. 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'lcy, 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 kai:dym posiedzeniu na liscie obecnosci. 
5. Czlonkowie Komisji Konkursowej na jej pierwszym posiedzeniu skladaj,! 

oswiadczenie, ktorego wzor okrdla zal,!cznik do niniejszego Regulaminu. 



6. W pracach Komisji Konkursowej mog,! uczestniczyc takZe, z glosem doradczym, 
osoby posiadaj,!ce specjalistyczn,! wiedz<; w dziedzinie obj<;tej konkursem. 

7. Kai:de posiedzenie jest protokolowane. Protokol koncowy podpisuj,! wszyscy 
czlonkowie Komisji Konkursowej, ktorzy brali udzial w posiedzeniach Komisji 
Konkursowej. 

8. Obslug<; organizacyjno-techniczn,! Komisji Konkursowej zapewrua realizator 
konkursu ofert. 

§ 4. I. Komisja Konkursowa oplruuJe jedynie oferty ocenione pozytywnie pod 
wzgl<;dem formalnym z uwzgl<;dnieniem zasad okrdlonych w rozdziale 6 Trybu. 

2. Po zakonczeniu opiniowania ofert Komisja Konkursowa na podstawie danych 
zawartych w Kartach oceny merytorycznej oferty tworzy list<; rankingow,! ofert 
i rekomenduje do dofinansowania oferty, ktore uzyskaly najwi<;ksz,! ilosc punkt6w. 
Rekomendacja zawiera propozycj<; kwoty dotacji . 

3. Nast<;pnie Komisja Konkursowa sporz,!dza protok61 koncowy zawieraj,!cy li st<; 
rankingow'! oraz zestawienie zbiorcze obejmuj,!ce wykaz oferentow, kt6rych oferty zostaly 
zaopiniowane pozytywnie z uwzgl<;dnieniem wysokosci proponowanej dotacji oraz wykaz 
oferent6w, kt6rych oferty zostaly zaopiniowane negatywnie, zgodnie z zal,!cznikiem Nr 7 do 
Trybu. 

4. Dokumenty, 0 kt6rych mowa w us!. 3, przekazywane S,! przez przewodnicZ<jcego do 
rozstrzygni<;cia [Prezydentowi Miasta Lodzi lub Wiceprezydentowi Miasta Lodzi). 

§ 5. Po rozstrzygniyciu konkursu ofert przez [Prezydenta Miasta Lodzi 
lub Wiceprezydenta Miasta Lodzi) , przewodnicZ<jcy bez zb<;dnej zwloki zamieszcza wyniki 
konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej , na Portalu i na tablicach ogloszen Urz<;du 
Miasta Lodzi. 



Dotyczy otwartego konkursu ofert ogloszonego na podstawie 
[Numer i data zarzljdzenia Prezydenta Miasta Lodzi] 

Zal~cznik 
do Regulaminu 

OSWIADCZENIE CZLONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Oswiadczam, ze nie pozostaj~/pozostaj~' w takim stosunku prawnym lub faktycznym 
z oferentami bior~cymi udzial w procedurze konkursowej, kt6ry moze budzi6 uzasadnion~ 
wqtpliwos6 co do mojej bezstronnosci podczas oceniania ofert. 

Zobowiqzuj<; si<; do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych przetwarzanych 
podczas prowadzonego post<;powania konkursowego, a true sposobu ich zabezpieczenia 
zar6wno w trakcie, jaki i r6wniez po zakOllczeniu prac przez komisj<; konkursowq. 

L6di, dnia .............. .. . . . 
Czytelny podpis osoby skladajllcej oswiadczenie 

'wlasciwe podkrdli6 



Nazwa oferenta 

Zal'lcznik N r 3 
do zarz'ldzenia Nr [oznaczenie z~dzenial 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia [rniesi'lc rok 1 

OSWIADCZENIE OFERENT A • 

o nieposiadaniu zobowiljzan wobec Miasta Lodzi 

Oferent oswiadcza, ze na dzien zlozenia oferty: 

I) nie posiada/posiada* wymagalnego zadluzenia wobec Miasta Lodzi (Urzydu Miasta 
Lodzi i miejskichjednostek organizacyjnych); 

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

3) nie slj prowadzone/slj prowadzone* wobec oferenta egzekucje s'ldowe, administracyjne 
b'ldz 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 dzienawy gruntu. 

• niepotrzebne skreslic 

czytelne podpisy os6b uprawnionych 
/ piecZ'ltki imienne i podpisy os6b 

uprawnionych 

W przypadku, gdy oferent posiada zaleglosci, 0 kt6rych mowa w pkt 1-5, prosimy 
zamiescic kr6tklj informacj~ na ich temat (wysokosc zaleglosci oraz przyczyny ich 
posiadania) 

... ....... ........ ......... ... .. .... ... ... .......... ..................... ... ..... ...... .... .... ...... ...... .. .. 

........... ... .... ...... ... .......... ....... ... ............... ..... ... .. ... ... ... ... .. ..... .. .... ............. . 

• Wymagane tylko w przypadku, gdy wz6r oferty w ramach konkursu nie zawiera punkt6w stanow i~cych 

zawanosc oswiadczenia 



ZahlCznik Nr 3 
do Trybu 

Formularz zgloszenia osoby wskazanej przez organizacj4) pozarz!jdow!j lub podmiot, 
o kt6rym mowa wart. 3. ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy 0 dzialalnosci pOZytku 

publicznego i 0 wolontariacie', kandydata na czlonka Komisji Konkursowych 
w otwartych konkursach ofert na realizacj4) zadan Miasta Lodzi 

DANE DOTYCZJ\CE KANDYDATA NA CZLONKA KOMISJI 

J. Imi"'a i nazwisko kandydata. 

Spos6b kontaktu z kandydatem (nr 
2. te lefonu, adres e-mail). 

Nazwa, adres, telefon 
i adres e-mail organizacj i 
po~dowej lub podmiotu, 
o kt6rym mowa wart. 3 us!. 3 ustawy 

3. z dnia 24 kwietn ia 2003 r. 0 
dzialalnosci poiytku publicznego 
i 0 wolontariacie, zglaszaj~cego 

kandydata. 
[nfonnacja 0 tym, czy kandydat jest 
czlonkiem organizacji pozafZ'!dowej 
(ych) lub podmiotu(6w) 
o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

4. z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci poZytku publicznego 
i 0 wolontariacie Oeieli tak, prosz~ 
podae jejlich nazw~ oraz ew. pelnion~ 
Ce) funkcj~ (e)]. 
Uzasadnienie zgloszonej kandydatury 
wraz z opisem dzialalnosci 
zglaszanego kandydat"· [moina 

5. dol~czye dodatkowe strony 
uzasadnienia oraz inne dOkumenty 
potwierdzaj~ce dzialalnosc 
i os i~gn i~c i a kandydata)]. 

uprawnione do zglaszania kandydat6w s~ organizacje po~dowe lub podmioty, 0 kt6rych mowa 
wart. 3 us!. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie 
(Dz. U. z 20 18 r. poz. 450, z p6in. zm.), prowa~ce dzialalnose na terenie Lodzi, 
•. w uzasadnieniu nie podaje si~ infonnacji ujawn iaj~cych bezposrednio lub w kontekscie danych, 
o kt6rych mowa wart. 9 og61nego rozpofZ'!dzenia 0 ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 20 16 r. 
(rozp0fZ'!dzenie Pariamentu Europejskiego i Rady UE 20 16/679 w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi¥ku 
z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE) 



DEKLARACJA WOLI UDZIALU W KOMISJACH KONKURSOWYCH 
W NASTF;PUJl\CYCH SFERACH ZADAN PUBLICZNYCH 

SFERA ZADAN PUBLlCZNYCH zgodnie z art. 4 usl. I ustawy: 
zaznaczyc 

Lp. w kratce 
znakiem X 

1. 
Pomoc spoleczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Zyc iowej 
oraz wvr6wnvwania szans tvch rodzin. 

2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zast~pczej. 

3. 
Udzielanie nieodplamej pomocy prawnej oraz zwi~kszanie swiadomosci prawnej 
sDoleczenstwa. 

4. 
Dzialalnose na rzecz integracj i i reintegracj i zawodowej i spolecznej os6b zagrozonych 

I wvkluczeniem sDolecznvm. 
5. Dzialalnose charytatywna. 

6. 
Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej , piel~gnowanie polskosci 
oraz rozwoiu swiadomosci narodowei , obvwatelskiej i kulturowej. 

7. Dzialalnose na rzecz mniejszosci narodowych i ernicznych orazj~zyka regionalnego. 
8. Dzialalnosc na rzecz integracji cudzoziemc6w 

9. 
Ochrona i promocja zdrowia, w tym dzialalnose lecznicza w rozumieniu ustawy 0 

dzialalnosci leczniczej .. 
10. Dzialalnose na rzecz os6b niepeinosprawnych. 

II. 
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej os6b pozostaj~cych bez pracy 
i zalITozonvch zwolnieniem z oracv. 

12 . Dzialalnosci na rzecz r6wnych praw kobiet i m~zczyzn. 
13. Dzialalnosc na rzecz os6b w wieku emerytalnym. 
14. Dzialalnose wspomagaj~ca rozw6j gospodarczy, w tym rozw6j przedsi~biorczosc i. 

Dzialalnose wspomagaj~ca rozw6j techoiki , wynalazczosci i innowacyjnosci 
15. oraz rozpowszechoianie i wdrazanie nowych rozwi~n techoicznych w praktyce 

I QosDodarczei. 
16. Dzialalnose wspomagaj~ca rozw6j wsp61not i spolecznosci lokalnych. 
17. Nauka, szkolnictwo wyzsze, edukacja, oswiata i wychowanie. 
18. Dzialalnose na rzecz dzieci i mlodzieZy, w tym wypoczynek dzieci i mlodziezy. 
19. Kultura, sztuka, ochrona d6br kuitury i dziedzictwa narodowego. 
20. Wspieranie i upowszechoianie kuitury lizycznej. 
21. Ekologia i ochrona zwier~t oraz ochrona dziedzictwa prZytodniczego. 
22. Turystyka i krajoznawstwo. 
23. Po~dek i bezpieczenstwo pubiiczne. 
24. Obronnosci panstwa i dzialainosci Sil Zbrojnych RP. 

25 . 
Upowszechniane i ochrony woinosci i praw czlowieka oraz swob6d obywateiskich, 
a true dzialan wsoomagaiacvch rozw6i demokracii. 

26. Udzieianie nieodplamego poradnictwa obywatelskiego. 
27. Ratownictwo i ochrona ludnosci. 

28. 
Pomoc oliarom katastrof, kl~sk Zywiolowych, konflikt6w zbroj nych i wojen w kraju 
i za IITanica. 

29. Upowszechnianie i ochrona praw konsument6w. 

30. 
Dzialalnoso na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontakt6w i wsp6lpracy 
miedzv sooleczenstwami. 

31. Promocja i organizacja wolontariatu. 
32. Pomocy Polonii i Polakom za granic~. 
33. Dzialalnoso na rzecz kombatant6w i os6b represjonowanych . 

34. 
Dzialalnosc na rzecz weteran6w i weteran6w poszkodowanych w rozumieniu ustawy 0 

weteranach dzialan ooza granicami oanstwa. 
35. Promocja Rzeczpospolitej Polskiej za gran ic~. 



36. Dzialalnosc na rzecz rodziny, macierzynstwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 
praw dziecka. 

37. Przeciwdzialanie uzaletnieniom i patologiom spolecznym. 
38. Rewitalizacja 

39. 
Dzialalnosc na rzecz organ izacji pozarzqdowych oraz podmiot6w wymienionych 
wart. 3 ust. 3 ustawv w zakresie okreslonvm w okt 1-33. 

0 wyzej wymienione dane s~ zgodne ze stanem prawnym i faktycznym 

0 jestem obywatelem RP i korzystam z pelni praw publicznych; 

0 zapoznalem si~ z zasadam i udzialu w pracach Komisji Konkursowych 

0 wyrnzam zgod~ na przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Lodzi, z s i edzib~ w lodzi, 
ul. Piotrkowska 104, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgloszeniowym wyl~cznie w celu 
nawi~nia ze mn~ kontaktu i udzialu w pracach Kom isji Konkursowych. 

0 wyratam zgod~ na upublicznienie informacji zawartych w formularzu zgloszenia, poprzez ich 
zamieszczenie ich na stronie www.uml.lodz.pl w petnym zakresie 

Oswiadczam, it wiem, te podanie danych jest dobrowolne oraz ze rna prawo do : 
I) dost~pu do tresci swoich danych, na podstawie art. 15 og61nego rozpor~dzenia; 
2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 og61nego rozpo~dzenia; 
3) usun i ~cia danych, na podstawie art. 17 og61nego rozpo~dzenia; 
4) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 og61nego rozpor~dzenia; 
5) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 og61nego rozpo~dzenia; 
6) wniesienia sprzeciwll, na podstawie art . 21 og61nego rozpo~dzenia, a takte do cofni~cia zgody, 

w dowolnvm momencie, w formie, w iakiei zostala ona wvratona . 

................................... 
(cz.ylell/Y podpis kal/dydala) 

Piecz~c organizacji pozal'Zl!dowej lub podmiotu, 0 kt6rym mowa wart. 3 Ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalno!ci potytku pubJicznego i 0 wolontariacie oraz czytelny podpis i funkcja 
osobytos6b upowatnionej t upowatnionych do skladania oswiadczen woli w imieniu organizacji lub 
podmiotu. 



Zal'lcznik Nr 4 
do Trybu 

KRYTERIA ANALIZY FORMALNEJ OFERTY 

zlo:ionej do otwartego konkursu ofert, ogloszonego na podstawie 
[podstawa prawna) 

[nazwa zadania/dzialania) 
ID oferty: .................. .... . 

Kryteria Die podlegajace uzupelDieDiom formalnym: 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 

oferta ztotona w terminie; 

wypernione wszystkie punkty fonnularza oferty'; 

oferta zlozona zgodnie z wymaganiami szezeg610wymi zawartymi w ez~sei IX ogloszenia 
o konkursie; 

oferta zlozona na wlaSeiwym fonnularzu'; 

oferta zlozona przez podmiot uprawniony; 

oferta zlozona przez oferenta, kt6ry prowadzi dzialalnose statutow~ w dziedzinie obj~tej konkursem; 

oferent zamierza realizowae zadanie na rzeez Miasta Lodzi lub jego mieszkane6w"; 

tennin realizaeji zadania wskazany w ofereie miesei si~ w przedziale ezasowym wskazanym 
W ogloszeniu konkursowym; 

wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania spernia kryterium wskazane w ogloszeniu 
konkursowym " 
wysokose wkladu wlasnego oferenta spernia kryterium okreSione w ogloszeniu konkursowym ; 

oferta zlozona w postaei elektronieznej z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w wraz z potwierdzeniem 
zlozenia oferty w wersji papierowej ;'" 

potwierdzenie zlozenia oferty jest podpisane przez osoby uprawnione. 

Kryteria podlegajace uzupelnieniom przez oferenta: 

o 
o 
o 

potwierdzenie zlozenia oferty w wersji papierowej podpisane jest przez wszystkie osoby upowainione do 
skladania oswiadczen woli w imieniu oferenta; 

zal~ezone s~ wszystkie wymagane zal~ezniki podane w ogloszeniu i s~ one kompletne; 

potwierdzenie zlozenia oferty w postaei papierowej posiada t~ sam~ sum~ kontroln~ co oferta zlozona 
w wersji elektronieznej z wykorzystaniem Generatora Wniosk6w· ... 

o Oferent usun~1 wszystkie braki fonnalne w przewidzianym tenninie i oferta moze bye oeeniana 
merytoryeznie. 

o Oferent nie usun~1 brak6w fonnalnyeh w przewidzianym tenninie - oferta zostala odrzueona. 

[zaznaezye wlasciwe sfonnulowanie znakiem Xl 

• Kryterium weryfikowane automatyeznie w przypadku konkursu oglaszanego z wykorzystaniem Generatora 
Wniosk6w . 

.. W przypadku zadan zleeonyeh z zakresu administraej i rUjdowej r6wniez na rzeez mieszkane6w innyeh 
gminipowiat6w . 

... Kryterium nie jest brane pod uwag~ gdy konkurs jest oglaszany z odst~pieniem od proeedury elektronieznej. 



Uwagi (w przypadku w~tpliwosci co do spelniania poszczeg6lnych wymog6w przez ofert~): 

L6dz, dn ia ...... .. . . . . . ............. . 

Czytelne podpisy os6b sprawdzajlJcych ofertlf 



Lp. 

I. 
I) 

2) 

3) 

Zahjcznik Nr 5 
do Trybu 

INFORMACJE ORAZ PYTANIA POMOCNICZE PRZY OCENIE OFERTY 

Kryteria merytoryczne 

Mozliwosc realizacji zadania publicznego przez oferenta 
Czy oferent posiada potencjal organizacyjny i zasoby niezb~dne do skuteeznej realizacji zadania 
(np. doswiadezonq kadr~, baz~ lokalowq zgodnq z potrzebami projektu, bqdz zapleeze zaplanowane 
w budzeeie projektu)? - 2 pkt 
Czy oferem posiada doswiadezenie w zakresie realizaeji zadan 0 takim samym bqdz 0 podobnym eharakterze 
i skal i (doswiadezenie nie dotyezy tylko wsp6lpraey z Urz~dem Miasta Lodzi ale ealosei dotychezasowych 
dzialan)? - 2 pkt 
Czy kondyeja finansowa oferema nie zagraia mozliwosei realizaeji zadania? - 2 pkt 

Na podstawie: pia. IV. I, 9, I I, 15 oferty oraz oswiadczenia oferenta 0 nieposiadaniu zobowiqzan wobec Miasla Lodzi. 

przedstawiona kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego 
2. zakresu rzeczowego 

I) Czy budzet projektu jest ezytelny, a zaplanowane srodki sq adekwatne do zaplanowanego zadania? - I pkt, 
2) Czy w budzeeie wskazano jasno wysokosc wkladu wlasnego? Czy jest on realny? - 2 pkt, 
3) Czy proponowane stawki sq zgodne z eenami rynkowymi? - 2 pkt, 
4) Czy poszczeg6lne pozyeje budzetu sq sp6jne z opisanymi dzialaniami i harmonograrnern ieh realizacji? Czy 

budzet zawiera wszystkie niezb~dne pozyeje do realizacji zadania? - 3 pkt. 

Na podstawie: pkt. IV 8, 9, 12 oferty 

3. 
Proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych oferent b~dzie 
realizowal zadanie 

I) Czy potrzeby, na kt6re odpowiada projekt zostaly wlaseiwie zdefiniowane (ezy odnoszq s i ~ one do specyfiki 
Miasta Lodzi i tematyki ogloszenia konkursowego)? - Na podstawie pkt IV.2 oferty- I pkt, 

2) Czy dob6r adresat6w zadania jest wlaSciwy z punktu widzenia eel6w projektu? Czy okreSiono spos6b doboru 
odbiorc6w projektu? Na podstawie pkt IV.4, 6 oferty. - I pkt, 

3) Czy eel glowny i eele szezeg610we zostaly jasno i przejrzyseie okreSione? Czy eele projektu odpowiadajq 
celom zadania konkursowego? Na podstawie: pkt IV.I, 4 oferty - 2 pkt, 

4) Czy eele projektu odpowiadajq na konkretne potrzeby spoleezne opisane pkt IV.2, 4 oferty - Ipkt, 
5) Czy wskazano dzialania adekwatne do realizacji celu? Czy podzial dzialan jest ezyteIny i sp6jny 

z kosZlorysem oraz harmonogramern? Na podstawie: pkt IV.6, 7 i 8 oferty - 3 pkt, 
6) Czy harmonogram jest raejonalny i czytelny? Na podstawie: pkt IV. 7 oferty - I pkt, 
7) Czy opisane rezultaty zadania sq mozliwe do osiqgni~eia poprzez realizaej~ zaplanowanyeh dzialan? 

Czy okreSiono wskainiki osiqgni~cia rezultat6w? Na podstawie: pkt IV.5 oferty - I pkt, 
8) Czy uwzgl~dniono, w jakirn stopniu po zakonezeniu realizaeji zadania, rnoze ono bye kontynuowane i ezy 

b~dzie moma wykorzystae w jakis spos6b jego rezultaty? Na podstawie: 
pkt IV.5 oferty -I pkt, 

9) Czy kadra zaangazowana w realizaej~ projektu rna odpowiednie kwalifikacje urnozliwiaj qce realizaej~ 

zadania? Na podslawie: pkt IV. I I oferty - 3 pia. 

4. Wysokosc planowanego przez oferenta udzialu srodk6w finansowych wlasnych lub srodkow 
pochodzqcych z innych zrOdel na realizacie zadania' 

I) wklad wlasny r6wny wymaganemu w ogloszeniu 0 konkursie lub nie przekraczajqey 2% - ° pkt, 
2) wklad wlasny wyZszy od wymaganego w konkursie 0 2,0 I % - 10 % - I pkt, 
3) wklad wlasny WYZszy od wymaganego w konkursie 0 10,0 1% - 20 % - 2 pkt, 
4) wklad wlasny wyZszy od wyrnaganego w konkursie 0 20,0 1% - 30 % - 3pkt, 
5) wklad wlasny wyZszy od wymaganego w konkursie 0 30,0 I % - 40 %. - 4 pkt, 
6) wklad wlasny wyZszy od wymaganego w konkursie 0 wi~eej niz 40,0 I % - 5 pkt. 

Na podslawie: pia. IV 9 oferty (przedzial punktaeji w tym kryterium nie majq zastosowania do konkursu na wklady 
wlasne) 



5. Planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tyro swiadczenia wolontariuszy 
i Draea sDoleezDa ezlonk6w 

. 
I) Jaki jest deklarowany udzial wkladu wlasnego osobowego (w tym praea spoleezna ezlonk6w 

i wolontariat) dotowanego zaangawwany w realizaej~ zadania? 
a) wklad wlasny wyi.szy od wymaganego w konkursie do 5 % - I pkt, 
b) wklad wlasny wyi.szy od wymaganego w konkursie 0 od 5,0 I % do 10 % - 2 pkt, 
e) wklad wlasny wyi.szy od wymaganego w konkursie 0 od 10,0 I % do 20% - 3 pkt, 
d) wklad wlasny wyi.szy od wymaganego w konkursie 0 wi~eej nit 20% - 4 pkt, 

2) ezy deklarowany jest wklad rzeezowy oferenta? - I pkt 

Na podstawie: pkt. I V. 9, 12, 13 oferty 
6. Qeena realizaeji zleeonyeh zadali publieznyeh, w przypadku oferenta, kt6ry w lataeh poprzednieh 

realizowal zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci oraz sposobu rozliczenia 
srodk6w otrzymanyeh na realizaej~ zadali (Ocena dokony",ana ",spalnie pnez calq komisjf). 

I) oferent dotyehezas rozliezyl nieprawidlowo b~di realizowal nierzetelnie zadanie publiezne zleeone przez 
U~d Miasta Lodzi lub inne jednostki administraej i publieznej - -I pkt lub -2 pkt, 

2) oferent zrealizowal i rozliezal zadania publiezne z problemami, kt6re nie wplyn~1y najakosc realizaeji zadania 
loferent nie realizowal dotyehezas zadan publieznyeh - 0 pkt, 

3) oferent realizowal i rozliezal dotyehezasowe zadania publiezne w spos6b prawidlowy - I pkt lub 2 pkt. 

Na podstawie: pia. IV 15. oferly oraz informacji z wlaiciwej komorki UML 
7. Kryterium dodatkowe motliwe do zastosowania przez oglaszaj~e~ konkurs kom6rk~ organizaeyjn~ 

Przykladowe kryteria dodatkowe: 
I) partnerstwo/wsp6lpraea z okreslonymi rodzajami instytuej ilpodmiot6w w ramaeh projektu, 
2) innowaeyjnosc projektu (nowatorskie podejseie do rozwi~wanie problemu spoleeznego, kt6re jest bardziej 

skuteczne, wydajne, a kt6rego rezultaty maj~ znaczenie dla ealej spoleeznosei, 
a nie dla konkretnyeh jednostek), 

3) promoeja projektu (ezy b~dzie odpowiednia informaeja i promoeja projektu?). 

'Kryterium nie jest brane pod uwag~ w przypadku zadan publieznyeh zleeanyeh w fonnie powierzenia gdzie oferent nie zaplanowal 
wkladu wlasnego. Liezba punkt6w w takim przypadku wynosi dla wszystkieh oferent6w O. 



I. 

2. 

3. 

4. 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

WZ6R KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY' 

Nazwa oferenta 

Nazwa zadania konkursowego 

1'ytul projektu 

Numer ID oferty 

Kryteria oceoy merytorycznej oferty Liczba punkt6w Liczba 
mozliwych do przyznanych 

uzyskania punkt6w 

Motliwosc realizacji zadania publicznego przez oferenta. 
od 0 do 6 

Przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym 
od 0 do 8 

w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego. 

Proponowanajakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale 
odOdo 14 

kt6rych oferent bydzie realizowal zadanie pUbliczne. 

Wysokosc planowanego przez oferenta udzialu srodk6w finansowych wlasnych 
od 0 do 5 

lub srodk6w pochod,,!cych z innych tiMel na realizacj~ zadania. 

Planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia 
od 0 do 5 

wo)ontariuszy i praca spoleczna czlonk6w. 

Ocena realizacji zadan publicznych. w przypadku oferenta, kt6ry 
w latach poprzednich reali zowal zlecone zadania publiczne. w tym rzetelnosci 

od ·2do2 i tenninowosci oraz sposobu rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacj~ 

zadaIi. 

Kryteria dodatkowe wskazane przez kom6rk~ organizacyjnq oglaszajqca 
od 0 do 6 

konkurs. 

Suma p'rzyznanych punkt6w: Dodatkowc uwagi: 

Data i podpis czlonka Komisji Konkursowej . 

Uwaga: 
Maksymalna li czba punkt6w do otrzymania (bez kryteri6w dodatkowych) wynosi 40 pkt. 55% punktacji uprawniaj'lcej do dofinansowania to 22 punkty. 

Za1llcznik Nr 6 
do Trybu 

Lad:/:, dnia ............ r. 

Uwagi 

W przypadku wykorzystania kryteri6w dodatkowych maksymalna liczba punkt6w do otrzymania wynosi 46 pkt. 55% punktacji uprawniaj'lcej do dofinansowania to 25 pkt. 

• Wz6r rna charakter przykladowy. Istnieje rnotliwoscjego rnodyfikacji przy zachowaniu wszystkichjego elernent6w. 



(piecZlItka realizatora konkursu ofert) 

ZEST A WIENIE ZBlORCZE 

Nazwa konkursu/ogloszony zarz~dzeniem Dr: 
-------

Nazwa zadania konkursowego: 

Realizator konkursu ofer.: 

Wysokost: §rodk6w przeznaczonych/przyznanych os dotacje 
w konkursie ofer.: 

l..iczba ofer. zlotonych w ramach konkursu ofer.: 

o - ·fo .... • ......... .!::.,. " ..... • ~dowe, kt6rych ofer.y zastaly rekomendowane do dofinansowania: ,--

Nr ID 
Lp. 

oferty 
Tytul projektu Nazwa organizacji pozarlJldowej 

I. 

2. 

srcdnia punkt6w 

=t --

Wysoko~c 
wnioskowanejl 
proponowanej 

dotacj i 

Or anizac· .. ~ .. J!.~_zarz; 

Lp. Nr oferty 

~oowe! Klory-cn Olen lOSta, oeenlone 02 t wDle 00 wzg1taem merytorycznym, ale nle ZOSt8.Y reKomenaowane 00 aOllnansowaDla: 

Nazwa organizacj i pozarZ'Jdowej Tytul projektu srednia punkt6w 

I. 

2. 

3. 

4. 

Zal,!cznik Nr 7 
do Trybu 

L6dz, dnia ............ r. 

Uwagi 

Uwagi 



Organizacje ~ozarz~dowe! ktorych ofe!!):' zostaly ocenione negatywnie pod wzgl~dem merytorycznym : 

Lp. 1 Nr ofe~ Nazwa organ izacji pozarZ<}dowej T Tytul projd..1.U srednia punkt6w Uwagi 

I. 

2. 
---

3. 

o .......... " ...... & .... d ... ........ ktor):'ch ofert zostal ocenione negatywnie pod wzg!edem formalny~ 

'ganizacji pozarZ<}dowej Tytul projektu 
-'--'-------

Lp. Nr oferty Nazwa ot Kryterium formalne, kt6re nie zostalo spelnione 

I. 

2. 

3. 

Podpisy czlonkow Komisji Konkursowej: 

2 .................................................... . 



Zal!jcznik Nr 8 
do Trybu 

L6dz, dnia .......... .. r. 

. . . 
WZOR SPRA WOZDAN1A Z REALlZACJ1 OTW ARTYCH KONKURSOW OFERT 

Sprawozdanie za okres od [data], do [data] 

I . Liczba ogloszonych otwartych konkurs6w ofert ........ . 
2. Liczba ofert zlotonych w otwartych konkursach ofert ...... . . . 
3. Liczba um6w zawartych przez realizatora konkurs6w ofert z organizacjami pozarZljdowymi w wyniku post~powari konkursowych ..... . . . . 
4. Liczba organizacji pozarZljdowych, realizuj~cych zadania publiczne w wyniku post~powari konkursowych .... .. . . . 
5. Liczba um6w wieloletnich zawartych przez realizatora konkursu ofert z organizacjami pozarZljdowymi w wyniku post~powari konkursowych ........ . 
6. L~czna ilosc organizacji pozarZljdowych realizuj~cych po raz pierwszy zadania publiczne we wsp6lpracy z Miastem L6dZ ........ . 
7. 4czna wysokosc srodk6w finansowych Miasta Lodzi, zaangatowanych w realizacj~ zadari publicznych w wyniku zawarcia stosownych um6w z organizacjami pozarZljdowymi 

8. 4czna wysokosc srodk6w wlasnych organizacji pozarZljdowych, zaangatowanych w realizacj~ zadari publicznych w wyniku zawarcia stosownych um6w z Miastem L6dt 
9. Stopieri wykorzystania srodk6w w budtecie realizatora konkurs6w ofer!. przeznaczonych na realizacj~ zadari publicznych ...... % 
I O. L~czna liczba kontroli realizacji zadari publicznych, przeprowadzonych przez realizatora otwartych konkurs6w ofer! ....... . 

Wysokosc 
Zasi~g oddzialywania Organizacja pozarZljdowa Nrzadania 

przyznanych Liczba 
zadania realizowala po raz Nazwa zadania (zgodnie z Programu 

Pelna nazwa oferenta srodk6w z beneficjent6w 
(lokalnyl pierwszy zadanie (postaw Lp. 

z umow~) Wsp6lpracy 
budtetu Miasta zadania 

miej ski) znak "x") 
Lodzi 

I. 

2. 
L--. 

SUMA 

'Wz6r rna charakter przykladowy. Istnieje mot liwosc jego modyfikacji przy zachowaniu wszystkich jego element6w. 


