Załącznik nr 1
do uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego nr 321/18
z dnia 14 marca 2018 r.

Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach pierwszego otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2018-2021

L.p.

Numer
wniosku

-

Nazwa podmiotu
(gmina, powiat)

Nazwa własna
zadania

Przyznana
punktacja

Wartość
wnioskowanego
zadania (cały
budżet)

Wnioskowana
dotacja

Kwota
zaopiniowana
przez komisję
konkursową

Dotacja przyznana
przez ZWŁ

-

-

-

-

-

-

-

Suma

Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2018-2021

L. p.

Numer
wniosku
-

Nazwa podmiotu / (gmina,
powiat)

Nazwa własna zadania

Przyznana
punktacja

Wartość wnioskowanego
zadania (cały budżet)

Wnioskowana
dotacja

-

-

-

-

-

Suma

Lista podmiotów, których oferty zostały odrzucone pod względem formalnym w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2018-2021

L. p

Numer wniosku

Nazwa podmiotu /
(gmina, powiat)

Nazwa własna zadania

Wartość
wnioskowanego
zadania (cały
budżet)

Wnioskowana
dotacja

Fundacja Gajusz

1

1/IOP/949/18

ul. Jarosława
Dąbrowskiego 87
93-271 Łódź
gmina: M. Łódź
powiat: M. Łódź

Prowadzenie
Interwencyjnego Ośrodka
Preadopcyjnego
„Tuli-Luli”

5.040.000,00 zł

5.040.000,00 zł

Uwagi

Oferta podlega odrzuceniu ze względu na
niespełnienie warunków realizacji zadania
wskazanych w części III pkt. 3 podp.1.
ogłoszenia - oferent nie wskazał liczby
miejsc dla dzieci w interwencyjnym ośrodku
preadopcyjnym, oraz miejsca realizacji
zadania.
Ponadto oferta zawiera braki, które
podlegałyby uzupełnieniu, jednakże z
powodu innych uchybień skutkujących
odrzuceniem oferty nie wzywano do ich
uzupełnienia:
niepoprawnie wypełniono pod względem
rachunkowym pkt. „IV.8 Kalkulacja
przewidywanych kosztów na rok 2018
oraz załączniki nr 2.1, nr 2.2, nr 2.3.
rodzaj zadania wskazany w ofercie
w pkt.I.2 nie jest zgodny z rodzajem
zadania wskazanym w ogłoszeniu.
niepoprawnie wypełniono oświadczenie
w części IV oferty.
Nie wskazano informacji o sposobie
reprezentacji oferenta wobec organu
administracji publicznej (…) w pkt. III.
Oferty.
Załącznik Nr 3 do ogłoszenia zawiera
braki uniemożliwiające stwierdzenie czy
osoba wskazana w pkt. 1 posiada
kwalifikacje uprawniające do objęcia

stanowiska dyrektora interwencyjnego
ośrodka preadopcyjnego oraz nie w pełni
wypełniono kolumnę dotyczącą wymiaru
czasu pracy osób na samozatrudnieniu
i umowach zlecenia.

Suma

5.040.000,00 zł

5.040.000,00 zł

