todi, dnia 18 paidziernika 2017 r.

(pieczatka realizatora konkursu ofert)

zarzadzenie Nr 6909/V11/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 21 wrzeinia 2017 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert
i powotania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania publiunego
w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji iyciowej oraz wyrownywania szans tych rodzin

i Nazwa konkursu/ogiouony zarqdzeniem nr:
Nazwa zadania konkursowego:

Organizowanie i jwiadczenie ustug opiekuhuych w miejscu zamieszkania

/ Mieiski Oirodek Pomocv S~oteuneiw todzi

Realizator konkursu ofert:

1

WysokoiC irodk6w

Organizowanie i iwiaduenie ustug opiekuhczych w miejscu zamieszkania - 1897 322,OO d;

1 przeznamnychlprzyrnanychna dotacje w
konkursie ofert:

Linba ofertztoionych w ramach konkursu ofert: 2 oferty
Organizacje pozarqdowe, ktorych oferty zostaty rekomendowane do dofinansowania:

I

I
oferty

I

I
Nama organizacji
pozarzqdowej

Tytui projektu

Oferta wspolna:
1) t6dzki Oddziat OkrGgowy
Polskiego Gerwonego Krzyia,
ul. Piotrkowska 203/205;
2) Polski Komitet Pomocy
Spoleunej Zarzad Okregowy
Organizowanie i iwiaduenie ustug
1011/17 wtodzi, ul. Wolczafiska
opiekuhczych miejscu zamieszkania,
217/219;
3) Fundacja Pomocy
Niepeinosprawnym ,,Okai
Serce", ul. Narutowicza 114;
4) Zbor Koiciola Chrzeicijan
Baptystow, ul. Nawrot 27.

irednia
punkt6w

Wysokoit
wnioskowanejf
proponowanej
dotacii

Uwagi

1897 319,80 zt/
1897 319,80 zt

Oferta speinita kryteria zawarte w otwartym konkursie
ofert, a oferent daje gwarancje realizacji zadania.

Organizacje pozarqdowe, kt6rych oferty zostaty ocenione pozyhlwnie pod wzgledem merytoryanym, ale nie zostaty rekomendowane do dofinansowania:
Lp.

Nr oferty

Nazwa organizacji pozarqdowej

Tytui projektu

irednia
punkt6w

Uwagi

Srednia
punktow

Uwagi

1.

Organizacje pozarzgdowe, ktorych oferty zostaty ocenione negatywnie pod wzgledem merytoryunym:
Lp.

Nr oferty

1.

-

Nazwa organizacji pozarzgdowej

Tytut projektu

-

zacje pozarzpdowe, ktorych oferty zostaty ocenione negatywnie pod wzgledem formalnym:
Nr oferty

1010117

Nazwa organizacji pozarzgdowej

Tytui projektu
1.
2.

Fundacje lnicjatyw Prospotecznychi
Promocji Zdrowia "Hoia", 93-652
.t6di, ul. Piasta 27 m.112

,/

Cztonkowie:
Tamara Sagan
Eliza Zi6ikowska-Lewandowicz Dorota Lenk -
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Ona Wieckowska Czekalska Piotr Zygmanowski -

Organizowanie i iwiadczenie ustug
opiekuriczych w miejscu zamieszkania.

I

I
1
I
Protokot podpisali:
Przewodniczaca - Elibieta Jaszczak -
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Kryterium formalne, kt6re nie zonato spetnione

3.

I

niewypeinieniewszystkich punktow formularza oferty;
ztooienie w sposob niezgodny z wymaganiami szueg6iowymi zawartymi u
czeici IX ogtoszenia o konkursie;
oferent nie zamierza realizowat zadania na rzeu Miasta todzi lub jego
mieszkaricow.
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