PROTOK~C
KO~COWY
1. Zgodnie z zarzqdzeniem Nr 6906/V11/17 Prezydenta Miasta todzi z dn
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej do
opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego
w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji iyciowej
oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i osob, organizacje pozarzqdowe oraz podmioty, o kt6rych
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici poiytku publicznego
i o wolontariacie, na realizacje zadari publicznych w konkursie wptynely lqcznie 2 oferty zloione
przez:
1) t6dzki Oddzial Okrqgowy Polskiego Czerwonego Krzyia, ul. Piotrkowska 2031205, t6di, Polski
Komitet Pomocy Spolecznej Zarzqd Okregowy w todzi, ul. W6lczariska 2171219, Fundacjq
Pomocy Niepelnosprawnym ,,Okat Serce", ul. Narutowicza 114, t6di, Zb6r KoSciola
Chrzeicijan Baptyst6w, ul. Nawrot 27, t 6 d i ( 1 oferta wsp6lna);
2) Fundacjq lnicjatyw Prospolecznych i Promocji Zdrowia "Hoia", 93-652 t6di, ul. Piasta 27
m.112 ( 1 oferta);
2. Na podstawie 5 8 ust. 4 ,,Trybu planowania, ogtaszania, przeprowadzania i rozstrzygania
otwartych konkurs6w ofert na realizacje ze irodk6w budietu miasta todzi zadari publicznych
przez organizacje pozarzqdowe oraz podmioty, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici poiytku publicznego i o wolontariacie, oraz o kontroli
realizowanych zadah i rozliczania przyznanych dotacji", stanowiqcego zalqcznik do zarzqdzenia
Nr 2231/V11/15 Prezydenta Miasta todzi z dnia 2 listopada 2015 r., p. Piotr Rydzewski - p. o.
Dyrektora Miejskiego Oirodka Pomocy Spolecznej w todzi ds. pomocy Srodowiskowej upowainil
p. Joanne Wqsiewicz - konsultanta w Wydziale Wspierania Ekonomii Spolecznej w Miejskim
Oirodku Pomocy Spotecznej w todzi, p. Elize Mistrzak - starszego inspektora
w Wydziale Wspierania Ekonomii Spolecznej w Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w todzi
oraz p. Beate Lucimiriskq - starszego inspektora w Wydziale Wspierania Ekonomii Spolecznej
w Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w todzi do dokonania otwarcia kopert z ofertami,
ztoionymi do otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego
w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji iyciowej
oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b, zgodnie z zarzqdzeniem Nr 6906/V11/17 Prezydenta
Miasta todzi z dnia 21 wrzeinia 2017 r. oraz sporzqdzenia wstepnej oceny ofert pod wzglqdem
formalnym oraz wypelnienia Kart Analizy Formalnej Oferty (protok61 z otwarcia ofert stanowi
zalgcznik nr 1, Karty Analizy Formalnej Ofert stanowiq zalqcznlk nr 2).
3. W dniu 18 paidziernika 2017 r. w siedzibie Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w todzi
przy ul. Kilihskiego 102/102a odbylo siq posiedzenie Komisji Konkursowej, powolanej
zarzqdzeniem Nr 6906/V11/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 21 wrzeinia 2017 r. w sprawie
ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert
w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego
w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji lyciowej
oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b. W posiedzeniu Komisji Konkursowej uczestniczyli:
Przewodniczacy:
- Elibieta Jaszczak
zastqpca dyrektora Miejskiego Oirodka Pomocy Spolecznej w todzi
ds. pomocy irodowiskowej;
Czlonkowie:
-Tamara Sagan
gt6wny ksiegowy w Miejskim Oirodku Pomocy Spolecznej w todzi;
- Dorota Lenk
kierownik I Wydzialu Pracy Srodowiskowej w Miejskim Oirodku
Pomocy Spolecznej w todzi;
- Otta Wiqckowska-Czekalska
kierownik II Wydzialu Pracy Srodowiskowej w Miejskim Oirodku
Pomocy Spolecznej w todzi;
- Piotr Zygmanowski

kierownik Ill Wydziatu Pracy Srodowiskowej w Miejskim Oirodku
Pomocy Spotecznej w todzi;
- Eliza Zi6lkowska-Lewandowicz
kierownik Wydziatu Wspierania Ekonomii Spolecznej w Miejskim
Oirodku Pomocy Spolecznej w todzi;
Jan Bujnowicz
przedstawiciel Fundacji im. Brata Alberta;
Monika Dyla
przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Os6b
z Niepetnosprawnoiciq Intelektualnq Kolo w todzi
(lista obecnoici zalqcznik nr 3).
Spos6b opiniowania ofert oraz kryteria i skale ocen ofert okreilit Regulamin pracy Komisji
Konkursowej, stanowiqcy zahcznik nr 2 do wskazanego wyiej zarzqdzenia Prezydenta Miasta
todzi.
Przedmiotem posiedzenia byto opiniowanie oferty ocenionej pozytywnie pod wzglqdem
formalnym, zloionej do otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania
publicznego w zakresie pomocy spotecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji iyciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b. Posiedzenie Komisji Konkursowej
rozpoczt$a p. Elibieta Jaszczak
Przewodniczqca Komisji Konkursowej, przedstawiajqc
przedmiot konkursu oraz dokumenty prawa miejscowego, regulujqce pracq Komisji.
Nastqpnie cztonkowie Komisji Konkursowej otrzymali zestaw dokument6w zawierajqcy:
- oiwiadczenie czlonka Komisji Konkursowej o niepozostawaniu czlonka Komisji Konkursowej
w takim stosunku prawnym lub faktycznym z oferentami biorqcymi udzial w procedurze
konkursowej, kt6ry moie budzit uzasadnionq wqtpliwoiC co do jego bezstronnoici podczas
oceniania ofert (wz6r oiwiadczenia cztonka Komisji Konkursowej stanowi zalqcznik
do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej),
- kserokopiq zarzqdzenia Nr 6906/V11/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 21 wrzeSnia 2017 r.
w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert i powotania Komisji Konkursowej
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania
publicznego w zakresie pomocy spotecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji iyciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b,
kartq oceny merytorycznej oferty.
Po zapoznaniu siq z trejciq oiwiadczeh woli czlonkowie Komisji Konkursowej podpisali
oiwiadczenia (zahcznlk nr 4).
W pierwszej kolejnoici pracownik upowainiony do dokonania otwarcia kopert z ofertami,
zloionymi do otwartego konkursu ofert oraz sporzqdzenia wstepnej oceny ofert pod wzglqdem
formalnym oraz wypelnienia Kart Analizy Formalnej Oferty, przedstawil wyniki przeprowadzonej
analizy formalnej. Btedy formalne podlegajqce uzupelnieniom, spoir6d 2 ofert ztoionych
do konkursu, posiadata 1 oferta (oferta wsp6lna zloiona przez t6dzki Oddziat Okrqgowy
Polskiego Czerwonego Krzyia, ul. Piotrkowska 2031205, t6di, Polski Komitet Pomocy Spolecznej
Zarzqd Okrqgowy w todzi, ul. W6lczariska 2171219, Fundacje Pomocy Niepetnosprawnym ,,Okai
Serce", ul. Narutowicza 114, t 6 d i Zb6r Koiciola Chrzeicijan Baptystbw, ul. Nawrot 27, t6di).
W wymienionej powyiej ofercie brakowato dokument6w potwierdzajqcych kwalifikacje
p. Anny Ch. (starszego specjalisty, koordynatora wskazanego przez t6dzki Oddziat Okrqgowy
Polskiego Czerwonego Krzyia).
Lista dokument6w do uzupelnienia zostata zamieszczona w Biuletynie lnformacji Publicznej
Urzedu Miasta todzi oraz na Portalu ,,t6di Aktywnych Obywateli" (zalqcznik nr 5).
Zgodnie z czqicig VII Termin i warunki sktadania ofert ust. 5 ogtoszenia, stanowiqcego zalqcznik
nr 1 do zarzqdzenia Nr 6906/V11/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 21 wrzeinia 2017 r.,
wskazany powyiej oferent zostat wezwany do uzupetnienia brak6w formalnych w terminie 3 dni
od daty opublikowania listy brak6w tj. do dnia 17 paidziernika 2017 r. Oferent uzupelnil
wskazane powyiej braki formalne we wskazanym terminie.
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Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 1 spoir6d 2 zloionych ofert. Dalszemu opiniowaniu
nie podlegala oferta Fundacji lnicjatyw Prospolecznych i Promocji Zdrowia "Hoia", 93-652t6di,
ul. Piasta 27 m.112, z powodu nastqpujqcych btqdow formalnych: niewypetnienie wszystkich
punkt6w formularza oferty, ztoienie w spos6b niezgodny z wymaganiami szczeg6towymi
zawartymi w czqici IX ogloszenia o konkursie, oferent nie wskazat, i e adresatem zadania bedq
mieszkaricy todzi. Przedstawiona ocena formalna ofert zostala jednogloinie przyjeta przez
czlonk6w Komisji Konkursowej.
9. Na realizacje zadania pn. Organizowanie i 9wiadczenie udug opiekuliczych w miejscu
zamieszkania zloione zostaly 2 oferty, z ktorych tylko oferta wsp6lna zlotona przez t6dzki
Oddzial Okregowy Polskiego Czerwonego Krzyia, ul. Piotrkowska 2031205, t6d2, Polski Komitet
Pomocy Spolecznej Zarzqd Okrqgowy w todzi, ul. Wolczariska 2171219, Fundacje Pomocy
Niepetnosprawnym ,,Okai Serce", ul. Narutowicza 114, t6di, Zb6r Koiciola ChrzeJcijan
Baptystdw, ul. Nawrot 27, t 6 d i spetnita wymogi formalne zawarte w ogloszeniu.
Cztonkowie Komisji dokonali oceny oferty wsp6lnej wedtug kryteri6w i skali, wskazanych
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, wpisujqc indywidualnie w Karty Oceny Merytorycznej
Ofert oceny czqstkowe i punktacje Iqcznq oferty, bgdqcq sumq wystawionych ocen czqstkowych.
Karty Oceny Merytorycznej Ofert zostaly podpisane przez cztonk6w Komisji (zalqcznik nr 7 ) .
Oferte oceniono w nast~pujqcyspos6b (ocena koricowa - irednia, obliczona z dokladnoicig
do drugiego miejsca po przecinku, z ocen tqcznych wystawionych przez osoby, kt6re ocenity
te oferte): oferta wsp6lna (ID oferty: 1011/17)otrzymata 23,75 pkt na 40 pkt.
O ~ i n i aKomlsil wraz z uzasadnieniem:
Oferta wsp6lna t6dzkiego Oddzialu Okregowego Polskiego Czerwonego Krzyia, ul. Piotrkowska
2031205,t6di, Polskiego Komitetu Pomocy Spolecznej Zarzqd Okregowy w todzi, ul. W6lczariska
2171219, Fundacji Pomocy Niepelnosprawnym ,,Okat Serce", ul. Narutowicza 114, t 6 d i
oraz Zboru KoSciola Chrzeicijan Baptyst6w, ul. Nawrot 27, t 6 d i spetnila kryteria zawarte
w otwartym konkursie ofert, a oferenci dajq gwarancje realizacji zadania. Komisja Konkursowa
zaproponowala przyznad oferentowi irodki finansowe w wysokoJci 1897 319,80 zt,
uwzgledniajqc stawki zaproponowane przez oferent6w tj. za 1 godzine uslug w dni robocze
w wysokoici 18,60 zl, w soboty, niedziele i iwieta 22.00 zl.
10. Zestawienie zbiorcze (zatqcznik nr 9).
11. Na tym posiedzenie Komisji Konkursowej zostato zakoriczone.
Protokol podpisali:
Przewodniczaca - Elibieta Jaszczak -
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t6di, dnia 18 paidziernika 2017 r.

