ZARZqDZENlE ~ r A s A 5N11116
PREZYDENTA MIASTA LODZl
z dnia
lutcgn 2016 r.

4

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert i powotania
Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert
w formie wsparcia realizac,ji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki,
ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z 201 5 r. poz. 15 15 i 1890), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorzqdzie powiatowyrn (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890), art. 11 ust. 1 pkt 1
oraz ust. 2 i 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1 1 18, 1138 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255,
1339 i 1777)

zarzqdzam, co nastqpuje:

8 1. 1 . Ogtaszam otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacj i zadania
publicznego w zakresie:
1) kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego, dla ktorych kwota
dofinansowania przekracza 50.000 zt;
2) kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego, dla ktorych kwota
dofinansowania nie przekracza 50.000 zt.
2. TreSc ogloszenia o konkursie, o ktorym mowa w ust. 1 , stanowi zatqcznik
Nr 1 do zarzqdzenia.
3. Ogtoszenie publikuje siq poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzqdu Miasta Lodzi (www.bip.uinl.pl);
2) na Portalu , , t o d i Aktywnych Obywateli" (www.aktywniobywatele.uinl.lodz.pl);
3) na tablicy ogtoszen w siedzibie llrzqdu Miasta t,odzi.
w

$ 2. 1 . W celu opiniowania ofert ztoionych do konkursu ofert, o ktorym mowa
1, powolujq Komisjq Konkursowq, zwanq dale1 Komis-iq, w sktadzie:

1 ) Przewodniczqcy
2-5) Cztonkowic:

- Dagmara ~migielska.Dyrektor Wydzialu Kultury w Departamencie
Komuni kac-ji Spoteczne,i i Zdrowia lJrzqdu Miasta I,odzi;
- dwbch przedstawicieli Wydziatu Kultury w Departamencie
Komunikacji Spo1eczne.j i Zdrowia llrzqdu Miasta Lodzi;
- d woch przedstawicieli reprezentujqcych organizacje pozarzqdowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnoSci pokytku publicznego i o wolontariacie.

2. Komis.ja dziafa na postawie Regularninu pracy Komisji Konkursowej, stanowiqcego
zatqcznik Nr 2 do zarzqdzenia.

$ 3. Oferenci sktadajq oswiadczenie o nieposiadaniu zobowiqzan wobec Miasta todzi,
ktorego wzor stanowi zalqcznik Nr 3 do zarzqdzenia.

5 4. Wykonanie

zarzqdzenia
powierzam
Dyrektorowi
Wydziatu
w Departamencie Koniunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzqdu Miasta todzi.

Kultury

5 5. Zarzqdzenie wchoclzi w %ycicz dnicn~wydania.

Hanna ZDANOWSKA

Zalqcznik Nr 1
do zarzqdzenia NrJ8jS/VII/I 6
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 4 lutego 201 6 r.

OGtOSZENIE
Prezydent Miasta todzi

oglasza otwarty konkurs ofcrt w formic wsparcia rcalizacji zadania publiczncgo
w zakrcsie kultury, sztuki, ochrony d o b r kultury i dziedzictwa narodowego.
I. Rodzaje zadari i wysokoici Srodk6w publicznych, ktrirc Miasto t r i d i ma zamiar
przeznaczyd na rcalizacjq, a takic termin rcalizacji.
Nazwa zadania:

Z zakresu kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego, dla kt6rych kwota
dofinansowania przckracza 50.000 zl:
ZADANIE NR 1: Wspieranie iniprez kulturalnych, w szczeg6lnoSci z zakresu filmu, sztuk
wizualnych oraz muzyki.
Termin realizac.ji: od dnia 1 5 kwictnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.
WysokosC Srodktiw przcznaczonych na rea1izac.j~zadania - do 1.790.000 zl
Nazwa zadania:

Z zakresu kultury, sztuki, oclirony dbbr kultury i dziedzictwa narodowego, dla ktorych kwota
dofinansowania nie przekracza 50.000 zi:
ZADANIE NR 2: upowszechnianie kultury poprzcz produkc,jC i prezentacjq wydarzen
artystycznych L rtiznych dziedziri sztuki;
ZADANIE NR 3: edukacja kulturalna na rzecz dzieci i n~lodziezy,w tym promocja doko~ian
artystycznych, dzialania wlqczajqce dzicci i nilodziei zagroione wykluczeniem spoiecznym;
ZADANIE NR 4: wspieranic artysty~~11e.itworczosci amatorskiej, ze szczegolnym
uwzglqdnienieni osob 60+:
ZADANIE NR 5: wspieranie realizacji przedsiqwziqc przybli2ajqcych todzianom sylwetki
wielkich tw6rc6w kultury i6dzkiei;
ZADANIE NR 6: wymiana dorobku, inforniacji i doswiadczen z zakresu kultury.
Terinin realizacji: od dnia 15 kwictnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.
WysokosC Srodk6w przeznaczoriych na rcalizac-jq zadania - do 300.000 zl

JJ. 1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzcdzajqcym rok ogloszenia otwartego
konkursu ofert zadaniach publicznych z tcgo samcgo zakresu co zadanie konkursowe
i zwiqzanych z nimi kosztach, zc szczegcilnym uwzglqdnieniem wysokoici dotacji
przekazanych organizacjom pozarzqdowym i podmiotom, o ktcirych mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwictnia 2003 r. o dziatalnoici pozytku publicznego
i o wotontariacie.
W 201 5 r. wysokoSC Srodkhw przekazanych w forinie dotac-ji organizacjom pozarzqdowym
i podmiotom, o kthrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoici
poiytku publiczncgo i o wolontariacie na rcalizacje zadania okrcilonego w pkt. I wyniosla
2.307.890 zt (w tym umowy wieloletnie 1.544.890 zl), na realizacje zadania okreSlonego
w pkt. od 2 do 6 wyniosla 362.500 zl.

2. Informacja o zrcalizowanych w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert zadaniach
publicznych z tego samego zakresu co zadanic konkursowe i zwiqzanych z nimi
kosztach, ze szczegcilnym uwzglqdnieniem wysokoici dotacji przekazanych
organizacjom pozarzqdowym i podmiotom, o ktcirych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici pokytku publicznego i o wolontariacic.

lVie realizowano.

111. Warunki przyznawania d ~ t a c ~ j i .

1 . W otwartyrn konkursic oferl, zwanym dalej konkursem. dolacje mogq otrzymad
organizacje pozarzqdowe oraz podmioty, o kthrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej
oferentami, kt6re tqcznie spelniajq nastqp~!iqce warunki formalne:
1) pr0wadr.q dziatalnoid statutowq w zakresie ob.jqtym konkursem;
2) zlozq ofertq w terminie, a dzialania zaplanujq w okresie wskazanym w ogloszeniu
konkursowy~ii;
3) przedstawiq ofertq poprawnie sporzqdzonq na formularzu zgodnym ze wzorem
okreilonyni w aktualnynl rojrporzqd7eniu ministra wlasciwego do spraw
zabezpicc~eniaspolccznego;
4) prawidlowo oszacujq wklad wlasny i kwotq dolinansowania w ramach dotac.ji;
5 ) ztozq ol'crlq podpisanq przez wszystkic osoby upowaznione do sktadania oiwiadczcn
woli w iniieniu ofercnta;
6) zatqczq poprawnie wypelnione zalqczni ki tj .:
a) oiwiadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiqzan wobec Miasta Lodzi,
stanowiqce zalqcznik Nr 3 do zarzqdzenia;
b) aktualny odpis z Kra-jowego Rejeslru Sqdowego ("edynie w sytuac.ji gdy nie jest on
niedosl~pnyw elektronic7nej bajric Ministerstwa Sprawiedliwosci);
c) statul ~jcilipodmiotjest zobowiqrany do icgo posiadania);
d) wykat imprez zorganizowanych w ostatnich lrzech latach - w przypadku
podmiotow, ktore wnioskujq o dofinansowanie n a 3 lata (dotyczy zadania nr 1).
e) umowq najmu. pr~yrzeczenia 1ia.jn1u lub uzyczenia lokalu niezbqdnego do
przeprowadzenia zadania;
f) deklarac.ja wsp6lpracy od ewenlualnych partnerow projektu.
2. Oferty, kthrc spelniq wymogi fornialne oceniane bqdq pod wzglqdem merytorycznym
w kategoriacli:
I) m o z l i w o i ~realizacji zadania publiczncgo przez oferenta;

2) proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b przy udziale ktorych
oferent bqdzie realizowad zadanie publiczne;
3) przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
4) wysokosc planowanego przez of'el.enta udzialu srodkow finansowych wlasnych lub
Srodkciw pochodzqcycli z in~iycliircidel Iia rea1izac.j~zadania publicznego;
5) planowany przez oferenta wktad rzeczowy, osobowy, w tym Swiadczenia
wolontariuszy i praca spoleczna czlonkow;
6) ocena realizacji
zadan
publicznych
w przypadku
organizacji, ktore
w latach poprzednich realizowa-ly zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci
i terminowosci oraz sposobu rozliczenia Srodkciw otrzymanych na realizacjq zadan;
7) oryginalnoid prciektu lub wpisanie siq go w kulturowe dziedzictwo f,od;li,
8) planowalie przez oferenta dzialania proniocyjne zwiqzane z imprezq.
Postqpowanie konkursowe odbywac siq bedzie z uwzglqdnieniem zasad okreilonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici pozytku publicznego
i o wolontariacie.
Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie moze przekroczyc:
60 O/o calkowitego kosztu reali~acji tej oferty, przy czym finansowy udzial Srodkow
wlasnych oferenta bqdi pozyskanycli z innych ir6del nie moze byc mniejszy niz 40 ?4
calkowitego kosztu real izacj i zadania ujqtego w ol'ercie. Wartosc wktadu osobowego nie
moie stanowid wiqcej niz 5 O/o wkladu wlasnego (dotyczy zadania 1);
80 % calkowitcgo kosztu realizac-ii tej oferty, przy czyni finansowy udzial srodkow
wlasnych orerenta bqdk pozyskanycli z innycli Arcidel nie nioke by6 ~nniejszyniz 20 O/o
calkowitego kosztu realizacji zadania ~iigtcgow ofercie. Wartoic wkladu osobowego nie
moze stanowic wiqcei niz 5 '% wkladu wlasnego (dotyczy zadan 2 - 6).

. Warunki rcalizacji zadania.
Podmioty, ktore otrzymajq dotacje na realizacje zadania sq zobowiqzane zamieszczad
w sposob czytelny informacjg, iz realizowany pro-jekt jest dofinansowany z budzetu
Miasta L'od~i. Tnformacja, wraz z logotype~n Miasta I,odzi, powinna byC zawarta
w wydawanycli w ramach zadania publikacjach, materialach informacyjnych,
promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowe-i zleceniobiorcy, jak rowniez
stosownie do cliarakteru zadania, poprzez widocznq w mie-jscu jego realizacji tablicg lub
przez ustnq informacje kierowanq do odbiorcciw w nastepujqcym brzmieniu: ,,Zadanie
(nazwa 7adania) ;lostalo(jest zrealizowanc/realizowa~iedziqki dofinansowaniu z bud2etu
Miasta Lodzi". 1,ogotyp dostep~iyjcst na stronie: http://um1.lodz.pl/1niasto/lodz
kreuie.
Dopuszcza siq mozliwoic dokonania pomiqdzy poszczegcilnymi pozycjami
w kosztorysic przesuniqc do 10% wysokosci dotac-ji, z zachowanie~nkwoty dotacji, bez
koniecznosci aneksowariia uniowy. Przesuniecie w t y ~ ntrybie w ramach danej dotacji nie
moze byc wiqksze niz kwota 5.000,00 zl. Powyzsze przesuniecia nie mogq zwiekszak
wysokoici Srodkow przewidzianych na pokrycie kosztow obslugi zadania, w tym kosztow
administracyjnych i wynagrodzen za czynnoici zwiqzane z obslugq zadania.
0 przesunieciach, wraz z uzasadnieniem, nale2y poinformowac w sprawozdaniu
koncowy~iiI. real izac.ji zadania.
Przesunigcia po~niqdzyposzczcgolnymi pozyc-jami w kosztorysie, w czesci dotyczqcej
przyznanej dotacji, ktore przekroczq 1 Ox,wymagajq pise~nnejzgody realizatora konkursu
ofert, po wczesniejszy~n ~lo;i.eniu przez zleceniobiorce stosownego wniosku wraz
z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagajq sporzqdzenia aneksu.

4. Przesuniecia uydatkow po strotiie finansowego wkladu wlasnego w uzasadnionych
okolicznoSciacli mogq pr~ckraczacprog 10%, jesli icli koniecznosc zostanie wykazana
w sprawo7daniu. P o w y z s ~ c przcsuliiqcia nie mogq zwigkszac wysokosci Srodkow
przewidzianych na pokrycie kosztow obstugi zadania, w t y ~ nkosztow administracyjnycli
i wynagrodzen za czynnoici zwiqzane z obskugq zadania.
5. Kazdy oferent moze zlozyc maksymalnic dwie oferty, po jednej na kaide zadanie.
V. Koszty kwalifikowane.

~ r o d k zi przyzna~icjdotacji mogq bye wydatkowane wylqcznie na pokrycic wydatkhw:
1 ) niezbednych do realizac.ji zadania;
2) przewidzianych w ofercie, uw7.glednionych w kosztorysie stanowiqcym zatqcznik
do umowy zawartej pomiedzy oferentem a Miastc~nt o d i ;
3) spekniajqcych wymogi racjonalnego i oszczednego gospodarowania Srodkami publicznymi
z zachowanieni zasady uzyskiwania najlepszych efekthw z danych nakladow;
4) faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zaptaconych nie pbzniej niz 14 dni
po jego zakonczeniu, jednak w terminie nie p<iznie$szyni nii, p r ~ e dzakonczeniem roku
budzetowego;
5) mozliwycli do zidentytikowania i zwcrylikowania oraz popartych dowodami ksiqgowynii
i wykazanych w dokumentacji tinansowcj oferenta;
6) zwiqzanych z kosztami obsiugi zadania, ktorych wysokoid nie przekracza 10% dotacji,
w tym kosztami administracy.jnymi (ni.in.: koordynacja administracyjna zadania,
wykonywanic zadari administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsluga prawna i finansowa
zadania);
7) zwiqzanych z zakupem srodkow trwakych, ktcirycli jednostkowy koszt ~ i i eprzekracza
3.500,00 A;
8) zgodnych z wymaganiami szczeg6towymi realizac-ji zadania zawartymi w czesci IX
ogloszenia.
VI. Koszty niekwalifikowane.

%a koszty, ktorych nic moina stinansowac z przyznanej dotacji uznaje sie
w szczegolnoSci:
1) zobowiqzania powstale przed terminem rozpoczqcia zadania;
2) budowe, zakup budynkow lub lokali, zakup gruntow;
3) uydatki zwiqzane z dzialalnosciq gospodarczq;
4) odsetki od zobowiqzan uregulowanych po terminie platnoici:
5) koszty kar i grzywien. koszty egzekucji komorniczej i ad~ninistracy.jne.j,a takze koszty
procesow sqdowych oraz koszty rcalizacji cwcntualnych postanowien;
6) wydatki zwiqxane z un~owqleasingu, a w szczegcilnosci: podatek, maria finansu.jqcego,
odsetki od retinansowania kosztciw, koszty ogcilne, oplaty ubezpieczeniowe;
7) odliczony podatek VAT'.
VII. Termin i warunki skladania ofert.

I . 01-ganizac.ja pozarzqdowa zaintercsowana po raz pierwszy udziatem w konkursie ofert
rejestruje siq na Portalu ,,%,6d2 Aktywnych
Obywateli"
pod adresem
www.aktywniobywatele.~~ml.lodz.pl
i tworzy Konto Administrators OP.
2. Oferty do konkursu ofert skladanc sq: w postaci papierowej do Kancelarii Gkownej
Urzqdu Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 104, w godzinach pracy Urzedu Miasta Lodzi

3.

4.

5.

6.

7.

8.

w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania siq ostatniego ogloszenia.
Kai.da ofcrta dotyczqca odrqbncgo zadanialdzialania winna byd zlozona w oddzielnej.
zamknietej kopercie, na ktorej nalezy riapisac nazwq i adres oferenta oraz nazwe
zadania/dzialania, kthrego dotyczy oferta oraz adnotac.je KON KURS OFERT.
Do konkursu ofc1-t mogq hyc skladanc ol'erty, kthrycli reali-/acja rozpoczyna siq nic
wczeiniej niz 7 dnicni 15 kwietnia 2016 r. i konczy sie nie pbinicj niz z dniem 30
listopada 20 16 r.
Oferty na1ci.y skladad na formularzu, klbrcgo wzor okresla rozporzqdzenic Ministra Pracy
i Polityki Spo1ecznc.i z dnia 15 grudnia 201 0 r, w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru
umowy dotyczqcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 201 1 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem
internetowym
Biuletynu
lnforlnac,ji
Publicznej
Urzqdu
Miasta
Lodzi
(http://bip.un~l.lodz.pl)
na
Portalu
,,1,6dz
Aktywnych
Obywateli"
(http://aktywniobywatele.unil.lodz.pl) i w siedzibie Wydzialu Kultury w Departamcncie
Koniunikac.ji Spo1cczne.j i Zdrowia IJrzqdu Miasta todzi.
Oferta nie podlega opiniowariiu i zosta.je odrzucona z powodu nastqpujqcych bledhw
formalnych:
1 ) zlozenie po terminie;
2) niewypclnicnic wszystkich punktow formularza oferty;
3) zlozenic w sposhb niczgodny I.. wymaganiami szczeg6lowymi zawartymi w czeSci IX
ogloszcnia o konkursie;
4) ziozenie na nicwlasciwyni forniulal-zu;
5) zlozenie przez podniiot nieuprawniony;
6) zlozenie przez oferenta, kthry nie prowadzi dzialalnosci statutowej w dziedzinie
obj9te.j konkursem;
7) zlozenie ot'crty na zadanie, ktcire nie jest realizowane na rzecz Miasta Lodzi lub jego
mieszkancbw;
8) zlozenie oferty na zadanie, ktorego terniin realizac-ji nie mieici sie w przedziale
czasowyiii wskazanym w oglos~cniu;
9) wnioskowana prLez ofercnta kwota dofinansowania nic spelnia krytcriuni okreilonego
w ogloszeniu konkursowy~n;
10)wysokoSd wkiadu wlasnego ofcrenta nie spelnia krytcrium okresloncgo w ogloszeniu
konkursowyin;
1l)zlozenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
Do ofert, kthrc podlegajq jednokrotnemu usunieciu brakow i nieprawidlowoici nalezq te,
w ktorych:
1) brak jest podpisu jednej z osob uprawnionych;
2) nie zalqczono wymaganych zalqcznikbw wskazanych w ogloszeniu konkursowym lub
zloiono je niekompletne;
Rraki formalnc i nicprawidlowoici wskazane w ustepie 6 ogloszenia mogq zostac usuniqte
w terminic do 3 dni od daty opublikowania listy podniiothw wzywanych do ich
uzupelnienia lub poprawy w Riulctynie lnformacji Publicznej Urzqdu Miasta todzi,
na stronach intcmetowych Urzqdu Miasta todzi lliczy siq data umieszczenia ogloszcnia
na ostatnim L wymienionych nosnikbw). Lists podniiothw zawiera wskazanic nazwy
oferenla, kthrcgo ofcrty hrak lub nieprawidlowoic dotyczy oraz wskazanie brakow
i nieprawidlowoSci do usuniqcia. Oglos~enic listy podmiotow w~ywanych do
uzupelnienia brakbw lub nieprawidlowo5ci nastqpi nie wcze6nic.j niz 5 dni i iiie p6inie.j
niz 10 dni po dniu zakonczcnia skladania o k r t .
Nieuzupelnienie wszystkich wskazanych brak6w i nieprawidlowoici lub uzupelnienie ich
po terminie skutku.je odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

9. Przed zlozeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogq sprawdzid oferte pod
wzgledeni formalnym i udzielid stosownych wyjasnien najpoiniej w terminie
do 2 dni roboczych przed uptywem terminu skladania ofert.
10. Oferent nie mo2e posiadac wymagalnego zadluzenia wobec Miasta todzi, Urzedu
Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych.
1 1 . Wobec oferenta nie mogq byd prowadzonc egzekuc-ie sqdowe, administracyjne bqdi
zajecia wierzytclnoSci.

12. Miasto tcidi? zastrzega sobie prawo do odstqpienia od zawarcia umowy lub
natychmiastowego jej rozwiqzania, jezcli po zakonczeniu procedury konkursowe.j do
Urzedu Miasta I,odzi wplynie informac.ja o wy~nagalnoscizadluzenia oferenta wobec
Miasta E,odzi, [Jrzqdu Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub zostanie
wobec oferenta rozpoczqta egzekucja sqdowa, administracyjna bqdz zajqcie
wierzytelnoici.

VIII. Kryteria i tryb wyhoru ofert.
1 . Oferty bqdq opiniowanc przez Komisjq Konkursowq w spos6b okreilony
w Kegulaminie pracy Komis.ji Konkursowe.j.
2. Kryteria oceny zlozonych ofert i skale punktowe:
1 ) mozliwosc realizacj i zadania publicznego przez oferenta - [od 0 do 61 pkt;
2) proponowana jakosd wykonania zadania, w t y ~ ndostepnoid i kwalifikac.je osob przy
udziale ktcirych oferent bedzie rcalizowad zadanie publiczne - [od 0 do 141 pkt;
3) przedstawiona
kalkulacja
koszt6w
realizacji
zadania
publicznego,
w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego - rod 0 do 81 pkt;
4) wysokoSC planowanego przez oferenta udzialu Srodk6w finansowych wlasnych lub
Srodkciw pochodzqcych z innych ?:rode! na realizacjq zadania publicznego
- [od 0 do 51 pkt;
5) planowany przez ofercnta wklad rzeczowy, osobowy, w tym Swiadczenia
wolontariuszy i praca spoleczna cztonkciw - [od 0 do 51 pkt;
6) ocena rcalizacji zadan publicznycli w przypadku organizacji, ktore w latach
poprzednicli realizowaly zlecone ~ a d a n i apubliczne, w tyni rzctelnoSci i terminowoici
oraz sposobu rozliczcnia srodkow otrzy~nanychna real izacje zadan - [od -2 do 21 pkt;
7) oryginalnosc projektu lub wpisanie siq go w kulturowe dziedzictwo todzi - [od O
do 41 pkt;
8) planowane przez oferenta dzialania proniocyjne zwiqzanc z imprezq- [od 0 do 21 pkt.
3. Maksymalna liczba punktciw mozliwych do uzyskania w konkursie wynosi 46 pkt.
Dotacja moze byd przyznana tylko w przypadku uzyskania przez oferte nie mniej niz 55%
punktbw moi,liwych do uzyskania w konkursie. Z oferentem, ktory otrzymal powyzej
70% punktow moze zostak zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania na okres
3 lat, o ile przewiduje to wniosek oferenta i spelnienia on dodatkowe kryterium 3letniego doiwiadczenia w realizac,ii dukych, cieszqcych siq zainteresowaniem
pu blicznoici, imprez kulturalnych (dotyczy zadania okreilonego w czqici I).
4. Komisja Konkursowa moze zmicnic wysokosd dotacji i zakres realizacji zadania
w stosunku do z1ozone.j oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga
zaktualizowania kosztorysu i harmonograniu realizacji zadania przez oferenta.
5. Ogtoszenie wynikow konkursu ofert nastqpi niezwlocznie po jego rozstrzygniqciu
w Biuletynie Informacji Pub1iczne.j lJrzqdu Miasta t o d z i pod adreseni internetowyni
(http://bip.uml.lodz.~l).na
Portalu
,,l,bdi
Ak tywnych
Obywateli"
(http://aktvwniobywatele.uml.lodz.pI)
i na tablicy ogtoszen Urzedu Miasta todzi.

6. 0 rozstrzygnigciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest
zawiadamiany rbwniez elcktronicznic.
7. Konkurs ofcrl zosta-jc uniewakniony jezeli:
I ) nie zlozoiio zadne.j oferty ;
2) iadna ze zto;i.onych ofert nie spelniala wymogbw zawartych w ogloszeniu.
8. Zastrzega siq mozliwoSc przesuniqcia tcrminu skladania ofert, zmiany terminu
zakonczenia postqpowania konkursowego oraz zwiqkszenia wysokosci srodkow
w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny - nie pozniej niz do dnia
zatwierdzenia wynikbw konkursu.
9. Zastrzega siq mo?liwoSc odwotania konkursu ofcrt, bez podania przyczyny. przed
otwarciem kolxrt z ot'erta~ni.

IX. Wymagania szczegcilowe dotyczqce rcalizacji zadania:
1 . Przedkladane w konkursie oi'erty, na wniosck lodzkiego operatora proganiu ,,Koalicja
miast 20 16", nlogq zostac, za zgodq ofere~~tow,
wiqczone w program lodzkiej prezentacji
w ramach obchodow ,,Europejska Stolica Kultury Wroclaw 2016". Pozqdanymi celami
programu sq:
1) aktywizacja irodowisk spolecznie zdegradowanych i o ograniczonym dostqpie
do kultury;
2) inicjowa~iicdlugofalowycll dziala~ina rzecz spolecznosci lokalnych, ze szczegcilnym
uwzglqdnienien~tcrenciw miejskich nicobjetych rewitalizacjq technicznq;
3) integrac-ja spoleczna srodowisk i grup spotecznych za pomocq dzialan o charakterze
artystyczny~n;
4) poszukiwanic rcalnych, systeniowych rozwiqzali maiqcycl~na celu niwelowanie barier
w dostqpie do kultury w wynliarach: przcstrzennym, ekonomicznym. spotecznoniental nyni i koiiipetencyj 11y1n;
5) uwzglqdnienic potrzeb oscib ~iiajqcychi~trudnionydostep do kultury i dotychczas nie
zaangazowanych w zycic kulturalnc;
6) pozyskiwanie i aktywizacja prxdstawicieli spolecznosci lokalnych do dzialari
na rzecz wtasnych srodowisk;
7) stwarzanic warunkow do wtqczania i wspbldzialania przedstawicieli roznych grup
spolecznych w iyciu kulturalnym, zdobywanie pozytywnych doiwiadczcn
w kontakcie z kulturq oraz budowani ko~npetencjiodbiorcbw kultury
8) pronlocja mie-isc realizujqcych cele oddolnej inic.jatywy spoleczno-kulturalne-i wsrod
mieszkancciw Lodzi;
9) wspieranie dzialan artyslbw i dziataczy spolccznycll wykorzystujqcych dzialania
kulturalne do poprawy jakosci kycia i wizerunku Miasta I,odzi;
10)pozyskanie przedstawicieli spolecznosci lokalnych jako ambasadorbw dobrych
praktyk rewitali~acjispoleczno-kulluralne~;
1 1)realizacja prqicktbw mo%liwychdo wlqczenia w promocje procesbw rewitalizacyjnych
w ramacli prezentac-ji Miasta w projekcie Koalic-ji Miast Europe.jskie.i Stolicy Kultury
Wroclaw 201 6.
2. Zadania zawarte w ofercie mogq byd realizowane przy udziale partnera. W przypadku
wskazania part~leraniezbedne jest doiqczenie do oferty umowy partnerskiej, oiwiadczenia
partnera I ub innego dokunientu poiwiadczajqcego partnerstwo w rcal izacj i zadan ia.
,
z art. 16
3. I'odmioty, klOre nie majq nioiliwoici san1odzielne.j realizacii ~ a d a n i a zgodnie
ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 1. o dzialalnoici pozytku publicznego

i o wolontarincic, powiniiy przedstawid w ofercie informacjq na ten temat ze wskazaniem
zakresu, w jakirn zadanie bqdzic rcalizowane przez podwykonawcow.
4. Partner riie make byc podwykonawcq, jak rbwniez podwykonawca nie moze byd
jednoczesnie partnerem.
5. Dopuszcza siq pobieranie oplat od adresatow zadania pod warunkiem, ze podmiot
realizu.jqcy zadanie publiczne prowadzi dzialalnoid odplatnq pozytku pub1icznego.
6. Podmiot, realizujqc zadanie. zobowiqzany jest do stosowania przepisow prawa,
w szczegolnoSci: ustawy z dnia 29 sicrpnia I997 r. o ochronie danych osobowycli
(Dz. U. z 201 5 r, poz. 21 35), ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (117,. IJ z 2015 r. poz. 2164) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansac11 publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 91 1 ,
1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269,
1358,1513, 1830, 1854. 1890 i 21 50).

Informacje o konkursie motna iiz-yskaC hei:pos'rednio w Wydziale Kultury w Depnrtamencie
Komunikacji Spoleczn~ji Zdrowin Urzqrlu Miasta t o d z i pod 11 i~~iierern
telefonu 638-43- 73
luh 638-43-75, w Biuletynie Informncji Publicznej Urzedu Miasta todzi, pod adrevem
internetowym: ( I ~ t t p : / / h i p . u m l . l ~ . p loraz
)
tin Portnlu ,,to'&Aktywnych Obywateli"
(I~ttp://aktvwnioh
ywntele.uml.lod~.pl).

Zajqcznik Nr 2
do zarzqdzenia N ~ . ~ & I V I 1I 6I
Prezydenta Miasta t o d z i
z dnia 4 lutego 201 6 r.

Rcgulamin pracy Komisji Konkur~owe~i

5 1. llekroc w niniejszyni regula~iii~iie
jest mowa o:
realizatorach
konkursow
ofert
na1ei.y
przcz to rozumiec kierownikow komorek
1)
organizacyjnych Ilrzqdu Miasta t,odzi oraz mie.jskich jednostek organizacyjnych, kt6rzy
realizujq czynnosci zwiqzane z planowaniem, oglaszanienl, przeprowadzaniem,
rozstrzyganic~n konkurs6w olcrt oraz kontroly realizowa~iycli zadah i rozliczanicm
przyznanych dotacji;
2) orga~iizac~jachpozarzqdowycli -- na1c;i.y przcz to rozuniicc organizac~je pozarzqdowe
oraz pod~nioty,o ktorycli niowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnoSci poiytku publicz~icgoi o wolontariacie;
3) zadaniu puhlicz~iym- nalc.%y przcz to rozuniiec zadanie publiczne, o ktbry~ii mowa
w art. 4 ust. I ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie;
4) zadaniu konkursowym - nale2y przez to rozumiec zadanie publiczne,
na powierzc~iiclwsparcierealizac.ji kthrego ogloszony zostal otwarty konkurs ofert;
5) konkursic ofert - nalciy przcz to rozuniiec otwarty konkurs ofert na powierzenielwsparcie
realizac.ji zadania publiczncgo;
6) Komis.ji Konkursowej - na1ei.y przez to rozu~niccK0mis.j~Konkursowq, powoianq przez
Prezydenta Miasta 1.odzi do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizac-iq
zadan publicznych:
7) Przewodniczqcym - nale%yprzez to rozumicc Przewodniczqccgo Komisji Konkursowej;
8) ofercie - naleky przez to rozuniiec ol'crtc; zlo2onq do konkursu ofert przez organizacjq
pozarzqdowq na realizacjt; zadania publicznego;
9) oferencie -- 11alei.y przez to rozuniicd organizacjr; pozarzqdowq skladajqcq ofertq
w konkursie orert na realizacjt; zadania publicznego;
10)Trybie-Tryb planowania, oglaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych
konkursbw ofert na realizacjq ze irodkbw budzetu miasta h d z i zadan publicznych przez
organizac.je pozarzqdowe oraz podmioty, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie oraz kontroli
realizowanycli zadari i rozliczania przyznanych dotacji.
$ 2. Po uplywic tcrrninu skladania ol'ert, Przewodniczqcy, zwolqje posiedzenia
Koniisji Konk~~rsowej
i zaprasza na posiedzenie osoby w liczbic okreilonej w 7arzqdzeniu
Prezydenta Miasta L o d ~ i .

$ 3. 1 . Komisja Konkursowa obradu.je na posiedzeniach bez udzialu oferentow.
2. Udzial w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpjatny i za udziai
w posiedze~iiachjej czjonkom nie przysjuguje zwrot kosztbw podrbzy.
3. Posiedzenia Ko~nisjiKonkursowej prowadzi Przewodniczqcy, a w przypadku jego
nieobecnosci wyznaczony przcz Przcwodniczqcego czlonek Kolnisji Konkursowej.
4. Koniis.ja Konkursowa obradu.jc w obecnosci przy11a.jmnie.j polowy jej skladu,
a czjonkowic swojy obecnoic potwicrdzajq na kaidyni posiedzeniu na liicie obecnosci.
5. Czjonkowie Komis.ji Konkurs0we.j na je+j pierwszy~n posiedzeniu sklada-jq
oiwiadczenie, kt6rego wzbr okresla zalqcznik do niniejszego Regulaniinu.
6. W pracnch Komisji Konkursowej niogq uczestniczyc takze, z glosem doradczym,
osoby posiadaiqce spec.jalistycznq wiedzq w dziedzi~iieobjqtej konkursem.
7. Kazde posiedze~iic jest protokolowane. Protokbl koncowy podpisujq wszyscy
czlonkowie Koniisji Konkursowcj obccni na posicdzcniu.

8. Obstugq organizacyjno-technicznq Kotnis-ji Konkursowej
konkursu ofert.

zapewnia realizator

5

4. 1. Komis.ja Konkursowa opiniuje
. .jedynie oferty ocenione pozytywnie pod
wzglqdem formalnyni.
2. Oferty skicrowanc do oceny lncrytoryczncj mogq byc udostepniane cztonkom
Koniis.ji Konkursowcj poniiqd~yposiedzcnianii Komisji, w sposcib umozliwiajqcy zapoznanic
siq z ich tresciq.
3. Ocena mcrytoryczna dokonywana jest indywidualnic przez cztonkciw Komis-ji
Konkursowej na podstawie Karty Oceny Merytorycznej Oferty (w przypadku oceny
z zastosowanieln trybu punktowego).
4. Ocena realizac.ji zleconych zadan publicznych, w przypadku organizacji
pozarzqdowycli, ktore w latacli poprzednicli realizowaty zlecone zadania publicznc, w tym
rzetclnoici i terniinowoici oraz sposohu roLliczenia srodkciw otrzymanych na realizacjq zadan
dokonywana jcst na posiedzeniu Komisji Konkursowe.i po uprzednim przedstawieniu
informacji w tyni wzglydzie przez realizatora konkursu olkrt.
5 . Cztonkowie Komis-ji Konkursowej wpisu.iq oceny posrczcgcilnych ofert w Karty
Oceny Merytoryc~ncjOferty i podpisu-jq siq na kartacli, na ktcirych dokonali oceny.
6. W przypadku oceny I, zastosowaniem trybu punktowego koncowa ocena
mcrytoryczna ol'crty jest Sredniq arytmetycznq ocen poszc~egcilnycli cztonkciw Komis-ji
K~nkursowe~j
ocenia-jqcych danq o f e r t ~ .
7. W przypadku oceny z /astosowanieni trybu punktowego Komis.ja Konkursowa na
podstawie danych ~awartycliw kartach occny mcrytoryczncj oferty tworzy ranking ofert
i rekomenduje do dofinansowania ol'erty, ktcire uzyskaty najwiqkszq iloit punktciw.
Rekomendacja zawiera propozycjq kwoty przyznanej do dofinansowania.
8. Po zakonczeniu opiniowania ofert Komis-ja Konkursowa sporzqdza protokol
koncowy oraz zestawienie zbiorcze zawicrajqce wykaz oferentow, ktorych oferty zostaly
zaopiniowane pozytywnie z uwzglqdnienicni wysokosci proponowanego sfinansowania albo
dotinaiisowania oraz wykaz ofcrentciw, ktcirych oferty zostaty zaopiniowane negatywnie,
zgodnie z zatqcrnikiem Nr 9 do 'l'rybu.
9. Protokcit, o ktorytn mowa w ust. 8, przekazywany jest przez Przewodniczqcego do
rozstrzygniqcia I'rezydentowi Miasta I , o d ~ i .

5 5. Po ro~strzygnieciu konkursu ofert przez Prezydenta Miasta Lodzi.
Przewodniczqcy bez zbednej zwloki zamieszcza wyniki konkursu ofert w Biuletynie
Informacji Publicznej IJrzqdu Miasta E,odzi, na tablicy ogtoszen lJrzqdu Miasta todzi i na
Portalu , , t o d i Aktywnych Obywateli".

Zalqcznik Nr 3
do zarzqdzeliia Nr ZsA5 1V11116
l'rezvdcnla Miasta todzi
Nazwa oferenta

o nieposiadaniu zohowiqzan wohec Miasta I,odzi

Oferent oswiadcza. %ena dzien zlokenia o f rly:
1) nie posiadalposiada* wymagalncgo zadtuzenia wobec Miasta todzi;
2) nie
posiadalposiada*
zalegtoici
z
tytulu
realizacji
zadan
tinansowanyclildot~nansowanychI. budzetu Miasta todzi w latacli ubiegtycli;
3) nie sq prowadzonclsq prowadzone* wobcc oferenta egzekuc-je sqdowe.
administracyjne bqdi zajqcia wicr~ylelnosci;
4) nic posiadalposiada* zalegloici wobec Miasta Lodzi z tytulu najmu lub
bezumownego zaimowaliia lokalu uzytkowego lub gruntu;
5) nie posiada/posiada* zalegloici wobec Miasta todzi z tytulu uzytkowania
wieczystego
lub dzierzawy grunlu.
Jesteln Swiado~.ny/aodpowiedzial~ioscikarnej z art. 233 Kodeksu karnego za sktadanie
oiwiadczen niezgodtiycli z prawdq.

...........................................
czytelne podpisy os6b uprawnionycli
1 pieczqtki imienne i podpisy os6b
uprawnion ych

* niepotrzebne skrcilid
W przypadku, gdy ofercnt posiada zalcgtoici, o ktbrych mowa w pkt 1-5, prosimy
zamieicid krbtkq inf~rmac~ic;
na ich temat (wysokoSd zalcgloSci oraz przyczyny ich
posiadania)

Zalqczni k
do Regulaminu
Dotyczy otwartego konkursu ofert ogtoszonego na podstawie zarzqdzenia Nr 281 5/V11/16 Prezydenta
Miasta todzi z dnia 4 lulego 20 16 r.

OSWIADCZENIE CZEONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Oiwiadczam,
nie p o z o s t a j ~ l p o z a s t a j ~w
* takim stosunku prawnyln lub faktycznym
z oferentami biorqcymi udzial w procedurze konkursowe.j, ktiiry moie budzic uzasadnionq
wqtpliwoid co do rnoje-j bezstronnosci podczas oceniania ofert.

tcidi, dnia ..... ..... .........

.........................................................
Czytclny podpis osohy skladajjcc.i oswiadc~cliie

Iwlasciwe podkreilic

