
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

Data i miejsce zlol;enia oferty 
(wypelnia organ administracji publicznej) 

ORGANIZACJI POZARZqDOWEJ, 0 K T ~ R E J  MOWA 
W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. 0 DZIAEALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO 

I 0 WOLONTAFUACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), 
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

kultura, sztuka, ochrona d6br kultury i dziedzictwa narodowego 
(rodzaj zadania publicmego) 

Konkurs fotograficzny 
,,Potqga Lodzi - Power of L6di 2017" 

(tytul zadania publicmego) 

w okresie od 06.03.2017 do 01.06.2017 

W FORMIE 
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

PRZEZ 

Prezydent Miasta h d z i  - Urqd Miasta Eodzi 
Departament Architektury i Rozwoju - Biuro Architekta Miasta 

(organ administracji publicmej) 

skladana na podstawie przepis6w dziah I1 rozdziah 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnoSci po2ytku publicmego i o wolontariacie 
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I. Dane oferenta: 

1) nazwa: Fundacja Ulicy Piotrkowskiej 

2) forma prawna: ( ) stowarzyszenie (X) fundacja 
( ) koScielna osoba prawna ( ) koScielna jednostka organizacyjna 
( ) spadzielnia socjalna ( ) inna 

--"""",---.. ---- 
3) nurner w Krajowym Rejestrze Sqdowyrn, 

w innym rejestrze 0000086466 
lub ewidencji: 

--- ---- 
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 04.02.2002 ------".-- - - 
5) nr NIP: 725-00-09-974 

1 6) adres: I 

dzielnica 
lub inna jednostka pomocnicza: 

I powiat: 

L6d2 

Piotrkowska 102 

$r6dmie~cie 

kod pocztowy: 90-004 

poczta L6& 

7) telefon: +48426364036 

faks: 

I e-mail: 

numer rachunku bankowego: 
66 1 140 2004 0000 3 102 7629 0822 

I nazwa banku: mBank Ok6& 

9) nazwiska i imiona os6b upowahionych do Mariusz Sokolowicz 
reprezentowania oferenta: 

Monika Bachrnatiska - Slowikowska 

t 

10 nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpoSrednio wykonujqcej zadanie, 
o kt6rym mowa w ofercie: 

Fundacja Ulicy Piotrkowskiej 
90-004 L6dB, ul. Piotrkowska 102, tel. +48 42 636 40 36 - 

dotyczqcych oferty 
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r KatarzynaDzwonnik, tel. +48 603 888 145 

I Monika Bachmahska - Slowikowska, Tel. +48 5 14 492 299 

/ 12 przedmiot dzialalnoki pokytku publicmego: 

a) dzialalnoSC nieodplatna po2ytku publicnego 

Fundacja Ulicy Piotrkowskiej prowadzi nieodplatnie dzialania kulturalne, edukacyjne, oSwiatowe, wydawnicze 
zgodne ze statutem. Celami dzialalnoSci Fundacji sq: 

1 . Rewaloryzacja i rewitalizacja ulicy Piotrkowskiej oraz centrum todzi; 
2 . Zachowanie historycnego charakteru tej ulicy i centrurn Lodzi 

oraz ich naczenia dla l6dzkiej kultury; 
3 . Kompleksowe rozwiilzywanie wystgpujqcych tam problem6w mieszkaniowych, handlowych, uslugowych, 

~Swiatowych, kulturalnych, etc.; 
4 . Popularyzacja wiedzy o ulicy Piotrkowskiej w dziejach todzi 

i jej dzisiejszym naczeniu; 
5 . Rozw6j wszelkich form dzialalnoici naukowej, oiwiatowej i kulturalnej, w szczeg6lnoSci wi@cych siq z ulicq 

Piotrkowskq i centrum miasta Eodzi; 
6. Utrzymywanie wiqzi z emigracjq pochoecq z todzi. 

b) dzialalnoSC odplatna po2ytku publicznego 

Nie prowadzi. 

13 jeikli oferent prowadzi dzialalnoSC gospodarcq: 

a) numer wpisu do rejestru przedsigbiorc6w 

b) przedmiot dzialalnoSci gospodarczej 

68,32, Z: Zarzqdzanie nieruchomoSciami na zlecenie 
68,20, Z: DzialalnoSC w zakresie wynajmowania nieruchomoici na wlasny rachunek 
90,04, Z: DzialalnoSC zwiqzana z funkcjonowaniem obiekt6w kulturalnych 

11. Informacja o sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznej 
wraz z pnytoczeniem podstawy prawnej: 

r f 
Spos6b reprezentacji zgodny ze statutem Fundacji Ulicy Piotrkowskiej. Reprezentacja dwuosobowa (Prezes oraz Czlonek 
Z-~U), i i 
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111. Szczeg~lowy zakres neczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji: 

1. Kr6tka charakterystyka zadania publicmego: 
-'1 

Zadanie polega na realizacji 11 edycji konkursu fotograficznego ,,Potgga Lodzi - Power of L6W. Konkurs jest I 
realizowany corocmie i gromadzi efekty obsenvacji i poszukiwati tematu dla fotograficznego zapisu obrazu Lodzi w 
spos6b odpowiadajqcy idei konkursu. 

Pomyslodawcq i organizatorem konkursu jest Fundacja Ulicy Piotrkowskiej. Celem konkursu, kt6rego pienvsza edycja 
odbyla sig w 2007 roku, jest dzialanie na rzecz ksztaltowania, upowszechnienia i utwalenia pozytywnego wizerunku 
miasta. Organizatorzy oczekujrl, od uczestnik6w nie tylko udokumentowania w formie artystycmej historycznego 
dziedzictwa jakirn sq l6dzkie zabytki, ale t h e  tej spuicizny, kt6re zapisalo sig w przestrzeni miasta w formie ulotnej, 
mdno dostrzegalnej i podlegajqcej stopniowej degradacji. Zadaniem konkursu jest przede wszystkim zobaczenie Lodzi 
jako miasta wypehionego pozytywnq energiq i kreatywnoiciq oraz podkreilenie naczenia wsp&czesnych dokonati 
podnoszqcych kondycjg miasta i mieszkaficdw w ka2dym aspekcie. 

Konkurs ma formuiq otw* i odgrywa wa2ne maczenie nie tylko w irodowisku l6dzkich fotograf6w. Jego innowacyjnoiC 
i bezspnecma wart066 polega na tym, i2 obejmuje swoim zasiggiem nie tylko profesjonalist6w, ale przede wszystkim 
amator6w. Konkurs odbywa siq zawsze w dwdch kategoriach: pienvszej - dla dzieci i mlodziezy do 16 roku wcia oraz 
drugiej (open) - obejmujqcej zawodowych fotograf6w i amator6w powySej 16 roku *cia. K d y  z autor6w mote zglosiC 
do 5 fotografii. Zdjgcia mogq by6 wykonane dowolnq technikq: czarno-biale lub bamne. 

Zainteresowanie konkursem w irodowisku profesjonalnych fotograf6w oraz wirdd amator6w wzrasta z kakdym kolejnym 
rokiem. W ostatniej, ubieglorocznej, dziesiqtej edycji konkursu ,,Potqga Lodzi - Power of L6d2 2016" wziqlo udzial 169 
autor6w , kt6rzy zgiosili lqcmie 5 17 prac. Tegorocmy konkurs odbgdzie siq po raz jedenasty. 

Do jury konkursu zapraszani sq profesjonalni tw6rcy z branky fotografii: Leokadia Bartoszko - prezes Zwiqih Polskich 
Artyst6w Fotografik6w okrgg 16dzki, Andrzej Swietlik - artysta fotograf ZPAF, Siawomir Grzanek - Prezes Zarzqdu 
L6dzkiego Towarzystwa Fotograficznego, Marek Janiak - Architekt Miasta Lodzi i prof. Politechniki L6dzkiej, Witold 
Krymarys - artysta fotograf ZPAF, Andrzej Walczak - architekt, mecenas Galerii Atlas Szhlki oraz Wiodzimierz Adamiak 
- artysta plastyk i prof. Politechniki Lbdzkiej, Monika Bachmatiska - Slowikowska - Czlonek Zarzqdu FUP. 
Nagrody i wyr6knienia przymawane sq osobno w kakdej z kategorii. 

Ka2da kolejna edycja konkursu koficzy sig publicznq wystawq zdjqC, a co trzy lata wydawany jest album fotograficzny 
bgdqcy podsumowaniem dorobku trzech kolejnych edycji. Do tej pory wydano trzy tomy albumu: za lata 2007-2009,2010- 
2012, oraz 20 13-20 15. Albumy te tworzq pozytywny wizerunek miasta i budujq to2samoSC lodzian z miastem. Powstaje w 
ten spodb niezwykia fototeka, kt6ra przedstawia ,,L6& potghr)" - miasto z kt6rego dumni mogq by6 lodzianie. Warto 
doda6, he album za lata 2010-2012 zostai uhonorowany nagrodq Zloty Ekslibris dla ,,Najlepszego wydawnictwa 
albumowego o Lodzi" za rok 20 13. 

I Fotografie prezentowane na wystawie pokonkursowej sq ponadto umieszczane w Internecie, dziqki czemu zasiqg ich 
oglqdahoici zwivksza sic. 
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2. Opis potrzeb wskazujgcych na koniecznoSC wykonania zadania publicmego, opis ich przyczyn oraz skutk6w: 

- 
Md2 jest miastem, kt6re zachowalo niezwyklq w skali europejskiej strukturq pmstrzemq XIX-wiecnego 
najdynamiczniej rozwijajqcego siq w tej czqSci Swiata, miasta kreatywnego kapitalizmu. NiezwykloSC bwczesnej erupcji 
budowlanej, biznesowej i przemyslowej jest zapisana w tkance tworzqcej historycme centrum todzi: ulicach, kamienicach, 
podwbrkach, palacach i zespolach fabrycznych. Materialne dziedzictwo Lodzi, mimo, t e  naruszone zqbem czasu, 
zaniedbaniem czy niedocenianiem pozostaje Swiadkiem przeszloSci, zyskuje i bqdzie zyskiwalo na wartoSci z M d y m  
dniem. 

Zachowane dziedzictwo materialne Lodzi jest jednak wci@ mocno niedocenione. Wy-miana ludnoici miasta, ktbra 
dokonala sig wskutek dzialah wojemych spowodowala, 2e wielu mieszkahcbw nie ma swojego miasta. Znacna czqSC 
przyjezdnych mieszkahcbw Lodzi w d m  stopniu nie utobamia sig z miastem. Wizerunek miasta szarego, brudnego, 
wlbkienniczego zostal mocno utrwalony w Swiadomobci zarbwno lodzian jak i mieszkaric6w calego kraju. W skutek tego 
Lb& ca@ czas jest traktowa-na marginalnie i okreglana jako miasto bez zabytkbw, bez historii i nieciekawe, ktbre nie ma 
potencjah turystycmego. Pozostaje to w sprzecznoSci z budowaniem dobrego zar6wno wewnqtrmego jak i zewnqtrmego 
wizerunku miasta oraz jego marki. 

Materialne dziedzictwo Lodzi, mimo, he naruszone zqbem czasu, zaniedbaniem czy niedocenianiem pozostaje Swiadkiem 
przeszlogci, zyskuje i bqdzie zyskiwalo na wartogci z k d y m  dniem. Odnajdywanie potqknej Lodzi zar6wno zapisanej 
w historycmej, materialnej tkance miasta oraz w powstajqcych obecnie wartoSciach jest waknym przeslaniem konkursu 
,,Potqga Lodzi - Power of L6&". 

Realizacja konkursu jest dzialalnoSciq niedochodowq. Jej celem sq zadania publicme zwipane z edukacjq, popularyzacjq 
dobrego wizerunku miasta, czy budowanie tot-samogci Lodzi wSr6d jego mieszkaficbw i ~ o w n i k b w ,  a && 

wspomaganie promocji miasta. Dofinansowanie z dotacji jest niezbqdne do utrzymania ciqgloSci i odpowiedniej jakoSci 
wydarzenia. 

3. Opis grup adresat6w zadania publicmego: 

Adresatami bezpogrednimi konkursu sg profesjonalni fotograficy, jak i amatorzy, pasjonaci h d z i .  Do konkursu ,,Potqga 
Lodzi -Power of L6d2 2016", czyli dziesiqtej edycji zglosilo siq 169 autorbw w dw6ch kategoriach: do lat 16 oraz 
powytej 16. roku @cia, zglaszajqc 5 17 prac. 

Warto zauwa2yCY2e do konkursu przystqpujq nie tylko mieszkahcy Lodzi, ale &e uczestnicy z innych miejscowoSci. 
Przykladowo, w ubieglorocmej edycji konkursu uczestnicy pochodzili z m.in.: Aleksandrowa Mdzkiego, Ksawerowa, 
Warszawy, Zgierza, Gostynia, Sieradza, Strykowa, Eqczycy, Dlutowa, Sadlna, Gi@cka, Tomaszowa Mazowieckiego, 
Rusiec, Ozorkowa, Starej Gadki, Ostrowca f$wietokrzyskiego 

Dotychczasowe dogwiadczenie zebrane w organizacji konkursu pozwala sqdziC, 
te  w roku 2017 konkurs spotka siq z podobnq lub wiqksq liczbq uczestnik6w. 

J 

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwipnych z realizacjq zadania publicmego, 
w szczeg6lnoSci ze wskazaniem, w jaki sposbb przyczyni siq to do podwybzenia standardu realizacji zadania: 

- 

Nie dotyczy. 
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5. Informacja, czy w ciqgu ostatnich 5 lat oferent otrzymal dotacjq na dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z realizacjq 
zadania publicznego z podaniem inwestycji, ktdre zostaly dofinansowane, organu, kt6ry udzielil dofinansowania, oraz daty 
otrzymania dotacji: 

-.-.- --. 

Nie dotyczy. i- -7 
- 

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposdb ich realizacji: 
-- 

Celem konkursu jest zachgcenie wszystkich lodzian, u2ytkownik6w miasta oraz fotograf6w do zainteresowania sig Lodziq i 
jej imponujqcq historiq. Konkurs skierowany jest do wszystkich miloSnik6w fotografii i Lodzi, zar6wno profesjonalist6w 
jak i amator6w. Na uwagg zashguje fakt, iZ, konkurs nie jest skierowany tylko i wylqcznie do doroslych uczestnik6w, ale 
r6wnie2 do dzieci i mlodzie2y. Jest to dzialanie bardzo wabe, aby zainteresowat najmlodszych tematykq fotografii, i co 
najwatniejsze, postrzeganiem miasta L6df. 

7. Miejsce realizacji zadania publicznego: 

Konkw fotograficmy swoim zasiegiem obejmuje cale miasto E6& (przestrzennie). Wystawa pokonkmowa odbgdzie siq 
w Lddzkim Towarzystwie Fotograficznym, przy ulicy Piotrkowskiej 102 w Lodzi, natomiast prace z wystawy 
pokonkursowej publikowane bgdq W e  w lokalnych mediach i ogdlnodostgpnej sieci Internet na stronach internetowych 
Zleceniobiorcy. Miejscem realizacji konkursu bgdzie biuro Fundacji oraz wynajmowane pomieszczenia. 

- -  

8. Opis poszczeg6lnych dzialafi w zakresie realizacji zadania publicmego: 

Zaprojektowanie druk6w informacyjnych/promocyjnych 
Dzialanie polega na zaprojektowaniu plakatu promujqcego konkurs, ulotki infonnacyjnej zawierajqcej regularnin i kartg 
zgloszeniowq, grafik do promocji konkursu w sieci Internet oraz dyplom6w. 
Druk materialdw informacyjnych/promocyjnych 
Dzialanie polega na druku ww. material6w. 
KolportaZ materialbw informacyjnych/promocyjnych 
Dzialanie polega na kolportm ww. material6w, tj. na rozwieszaniu plakat6w na shpach ogloszeniowych oraz w 
lokalach gastronomicznych, plac6wkach kulturalnych, uczelniach wytszych i urzgdach, roaadania w tych miejscach 
r6wnie8 ulotek infonnacyjnych, umieszczaniu material6w w sieci Internet (m.in. na stronie Zleceniobiorcy, w serwisie 
spolecmoiciowym Facebook, w portalach tematycmych i lokalnych), wysybe material6w plac6wkom oSwiatowym 
oraz mediom b w o w y m  i l6dzkim. 
Gromadzenie zglaszanych fotografii oraz kart uczestnictwa w konkursie 

Obrady Sqdu Konkursowego 
Dzialanie ma na celu wylonienie najlepszych fotografii dla nagrodzenia ich autor6w oraz zakwalifikowanie prac do 
wystawy pokonkursowej . 
Tworzenie cyfrowej bazy danych uczestnikdw oraz fotografii zgIoszonych do konkursu, rozkodowanie danych 
osobowych zwyciqzcdw 
Przygotowanie oraz organizacja wystawy pokonkursowej w galerii Lbdzkiego Towarzystwa Fotograficznego 
Dzialanie polega na przygotowaniu fotografii do ekspozycji, preparacji wlagciwych podpis6w pod fotografiami 
rozmieszczeniu ww. elementdw w galerii, bieQcej obshdze wystawy. 
WernisaZ wystawy pokonkursowej w galerii Lbdzkiego Towarzystwa Fotograficznego 
Dzialanie polega na przygotowaniu i rozeslaniu komunikatu medialnego o rozstrzygnigciu konkursu, organizacjg 
wernisaku wraz z wrgczeniem nagr6d i podsumowaniem konkursu. Wykonane zostanq fotografie dokumentujqce 
wernisak i wystawg. -- - ""-" -"-- --- 
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I 

Archiwizacja fotografii 
Dzialanie polegajqce na zarchiwizowaniu odbitek fotografii zakwalifikowanych na wystawq oraz zorganizowaniu 
cytkowego archiwum wszystkich fotografii zgloszonych do konkursu 

.) 

---- --* 

Zadanie publicne realizowane w okresie od 6.03.201 7 do 1.06.20 17. 

Poszczeg6lne dzialania 
w zakresie realizowanego zadania publicmego 

wraz z kr6tkim opisem wykonania zadania 

Zaprojektowanie dmk6w 

informacyjnych/promocyjnych 

Druk materid6w informacyjnycl-dpromooyjnych 

Gromadzenie zgleszanych fotografii 

oraz kart uczestnictwa w konkursie 

Obrady Sqdu Konkursowego 

Tworzenie cyfrowej b a y  danych uczestnik6w 

oraz fotografii zgloszonych do konkursu, rozkodowanie 

danych osobowych zwyciqzcbw 

Pnygotowanie fotografii do wystawy pokonkursowej w 

galerii Mdzkiego Towarzystwa Fotograficznego 

Wystawa pokonkursowa w galerii tddzkiego Towarzystwa 

Fotograf~cznego 

Wemisa i ogloszenie wynik6w w galerii Mdzkiego 

Towarzystwa Fotograficznego 

Archiwizacja fotografii 

Terminy 
realizacji 

poszczeg6lnych 
dziatafi 
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Zleceniobiorca lub inny podmiot, 
Wry wykonywal dzialanie w zalcresie 

realizowanego zadania publicnego 

We wszystkich dziaianiach 

podmiotem odpowiedzialnym bqdzie Fundacja Ulicy 

Piotrkowskiej. 

Piotrkowskiej 



10. Zakladaue rezultaty realizacji zadania publicznego 
- 

Do rezultat6w kr6tkotrwalych zaliczajq siq: 

WernisaZ wystawy pokonkursowej w galerii L6dzkiego Towarzystwa Fotograficznego 
Wydarzenie zgromadzi uczestnik6w konkursu, przedstawicieli medibw, wladz samorzqdowych, organizacji pozarzqdowych oraz 
instytucji kultury i bpdzie okazjq do propagowania wartoSci reprezentowanych przez Mdzkq architekturq zapisanq w materialnej 
spugcihie miasta. 

Wystawa pokonkursowa w galerii E6dzkiego Towanystwa Fotograficznego 
Wystawa zorganizowana zostanie na przestrzeni dw6ch tygodni i skupi uwagg os6b zawodowo zajmujzpych sip fotografir) na 
plastycznym aspekcie Sr6drniejskiej tkanki miejskiej Lodzi, a tak2e zaciekawi osoby spoza bra- fotograficnej wizerunkami 

miasta przedstawionymi na najlepszych fotografiach, zachgcajqc do zainteresowania siq historiq bdzi .  
Internetowa wystawa fotografii w serwisie spolecznoSciowym Facebook 
Fotografie zakwalifikowane na wystawq pokonkursowq zostanq umieszczone ponadto w serwisie spolecznoSciowym Facebook 
(na fanpage'u Zlecenioriorcy), aby dotrzeC z nimi do szerszego grona odbiorc6w (nieograniczonego geograficznie). Dziqki temu 
rozwiqzaniu fotografie zyskajq drugie, powystawowe Qcie: bqdq komentowane przez internetowq spolecznoSC oraz udostqpniane 
miqdzy wownikami .  

Relacje medi6w 
Zaklada siq uzyskanie min. 20 wiadomoSci przygotowanych pnez ok. 10 redakcji prasowych, co pozwoli na dotarcie 
z przeslaniem konkursu do ich odbiorc6w. Z jednej strony przyczyni siq to do promocji samego wydarzenia i zachqci do wziqcia 
w nim udziaku, a z drugiej strony umotliwi prezentacjq najlepszych prac i zwr6ci uwage na pipkno zabudowy miasta. 

Do rezultat6w dlugotrwaiych zaliczajq siq: 

Album fotograficzny ,Potpga Lodzi - Power of L6dF 
Czwarty juZ, tom Alburnu planuje sip wydaC w roku 2018, a jego zadaniem jest promocja todzi jako miasta o ponadprzeciptnych 
walorach architektoniczno-urbanistycznych poprzez prezentacjq najlepszych fotografii z trzech edycji konkursu: 2016,2017 oraz 
2018. 

Wzrost zainteresowania historia Lodzi oraz jej materialnym dziedzictwem kulturowym 
Temat konkursu niejako wymusi u jego uczestnik6w zwr6cenie uwagi na architektonicznej i urbanistycznej spulcihie bdzi ,  co 

stanowilo okazjq do zainteresowania siq jej genezq, losami oraz wsp6lczesnq rolq dla toesamoSci miasta. 

Popularyzacja pozytywnego wizerunku miasta Lodzi 
Tematyka konkursu oraz jego wyniki wpisujr) sip w budowp wizerunku Lodzi jako miasta awangardowego, niesztampowego, z 
unikalnq strukturq i formq zabudowy, jako miejsca sprzyjajqcego kreatywnoSci. 

Budowa toZsamolci z miastem wSr6d jego mieszka6c6w i u2ytkownik6w 
Konkursowi towarzyszyC bqdzie k&dorazowo narracja warto$ciujqca 16dzkq specyfikq i unikalnoS6, odwolujqca sip do silnych 
zwiqzk6w z pnestrzeniq miasta. 
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IV. Kalkulacja przewidywanych kosztdw realizacji zadania publicznego 

1. Kosztorys ze wzglqdu na rodzaj koszt6w: 
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LP. 

I 

I. 1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

L6 

1.7 

n 
II.1 

II.2 

II.3 

II.4 

m 

IV 

?--" 

Rodzaj kosztbw 

-- - 
Koszty merytoryczne 

330.00 

349,85 

1022,13 

680,OO 

840.00 

1 000,OO 

1500,60 

330,OO 

349,85 

1022,13 

680.00 

840.00 

1 000,OO 

1500,60 

komplet 

komplet 

komplet 

komplet 

komplet 

komplet 

Koszty obslugi zadania publicmego 

0.00 

0,OO 

0.00 

0,OO 

400 

0.00 

0,OO 

330 

349.85 

1022,13 

680 

840 

1000 

Zaprojektowanie druk6w 
informacyjno-promocyjnych 

Druk ulotek mfomacyjnych 

Druk plakalu 

Organizacja OW 
S@u Konkursowego 
o r s z w e m i ~ w y s t a w y  

Zakup nagrbd neozowych 
dla n v y o i w w  konkursu 

Rzygotowanie i orgaaizaoja wystawy 
w Galerii Iddzkiego Towanyshva 
Fotograficznep 

Dokumentaoja fotograficma i 

0.00 

0.00 

0,OO 

0,OO 

0,m 

0,OO 

0,oo 

1 

1500 

500 

1 

1 

1 

archiwizacja zdjqd 

2400,OO 

250.86 

790,ll 

miesiec 

1 1500.60 

800 
W y n a g d m i e  
dla k o o r d y n a t o r a / ~  konkursu 

Inne koszty, w tym koszty wyposaknia I promffijl 

nie dolyc y 

komplet 

2400.00 

250.86 

790,ll 

3 

836,40 836.40 

Uslugi telekomunikaoyjne 

Wynajem pomieszczed 
magaynowych 

Kolportat ulotek informacyjnych i 
plakat6w 

0.00 

0.00 

0.00 

3 

3 

1 

83,62 1 m i e s h  

9999,95 9999,95 

0,OO 

0,00 

0,OO 263,37 

836,40 0,OO 

nie dotycq 

miesiqc 

komplet 0,OO 

0,w nie dotyczy Og6lem 0,OO nie dotycy 





V. Inne wybrane informacje dotycqce zadania publicznego 

1. Zasoby kadrowe pnewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicmego: 

Realizacjq zadania wspiedq: 

Mariusz E. Sokobwicz - Prezes Zarzqdu Fundacji Ulicy Piotrkowskiej, urodzony w lodzi, adiunkt w Instytucie Gospodarki 
Przestrzennej na Wydziale Ekonomicno-Socjologicznym Uniwersytetu 16dzkiego. Od wrzesnia 20 16 roku Prodziekan 
Wydziah ds. Projektbw i Toku Studi6w. Autor i redaktor ponad 80 publikacji, jak r6wniez ekspertyz, poSwieconych 
problematyce zarzqdzania strategicmego w sarnorzqdu terytorialnego oraz instytucji sektora publicmego. Jego 
zainteresowania naukowe d o t y c q  gospodarki pnestrzennej, w tym w szczegblno6ci ekonomii miejskiej, ekonomii sektora 
publicmego, ekonomii instytucjonalnej oraz marketingu miejsc. Zdobywal doswiadczenie jako lokalny urzqdnik 
samorzqdowy, odpowiedzialny za rewitalizacje centurn miasta. Swojq wiedzq i doswiadczenie poglebia podczas licmych 
wyjazdow zagranicmych, m.in. do Francji, Gruzji, Niemiec, Szkocji, Portugalii, Rosji, Ukrainy, Slowacji i Bulgarii. W 
wolnych chwilach du io  czyta, szczegdlnie literature wsp6Iczesn~ podrdiuje motocyklem o m  angaiuje s i ~  na rzecz 
rozwoju jego rodzinnego miasta - todzi. 

mgr i&. arch. Monika Bachmariska-Slowikowska - Czlonek Zarzqdu Fundacji Ulicy Piotrkowskiej. Absolwentka kierunku Architektura 
i Urbanistyka na wydziale Budownictwa Architektury i Inkynierii Srodowiska Politechniki tbdzkiej. Od 2008r. w pracy zawodowej 
zajmuje siq zar6wno sporz.qdzaniem projekt6w architektonicmych, jak r6wnie2 plan6w miejscowych i studi6w uwarunkowari i 
kierunk6w zagospodarowania przestnennego. Od ponad roku wspiera Fundacjq w realizacji jej zadari Statutowych. Wspierala m. in. 
organizacjq konkursu ,,Najlepsze Wnqtrze Roku", wydarzenia koliczqcego rok Jubileuszu 25-lecia Fundacji Ulicy Piotrkowskiej 
,,Bliskie Spotkanie Przyjaci61 Piotrkowskiej oraz Swiqto Ulicy Piotrkowskiej. 

Mgr Ewa Boryczka - wiceprezes Fundacji Ulicy Piotrkowskiej. Asystent w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Srodowiska 
Uniwersytetu Mdzkiego. Ekspert w dziedzinie zarzqdzania strategicznego, Town Centre Management, rewitalizacji. Organizator 
konferencji, debat, seminari6w zar6wno naukowych jak i popularno-naukowych. Realizator wielu projekt6w polskich i zagranicmych w 
tym r6wniek finansowanych ze Srodk6w Unii Europejskiej. Odpowiedzialna za realizacjp wydarzeli Fundacji: ,,Najlepsze Wnqtrze 
Roku", ,,Og6lnopolskie Akademickie Regaty Ulicy Piotrkowskiej", ,,F'otqga Lodzi", ,,Urodziny Tuwima", Jarmark Bokonarodzeniowy 
,,Gwiazdka z Piotrkowskq", ,,$wipto Ulicy Piotrkowskiej". 

Katarzyna Dzwonnik - Kierownik Biura Fundacji Ulicy Piotrkowskiej. Odpowiadala m.in. za organizacjp ,,Urodzin Tuwima 2013", 
konkursu na ,,Najlepsze Wnqtrze Roku 2013,2015" oraz uczestniczyla w organizacji poprzednich edycji Konkursu fotograficznego 
,,Potqga Eodzi - Power of L 6 W  (tj. w latach 2013,2014,2015,2016). Wsp6luczestniczyla, kierowala wydarzeniami roku 
Jubileuszowego FUP w 2015roku. Jej dogwiadczenie w zakresie koordynacji dzialari pracownik6w i wolontariuszy Fundacji oraz wiedza 
z zakresu ksiqgowoSci i obslugi administracyjnej projekt6w pozwolq na sprawnq realizacjq zadania publicznego. 

2. Zasoby rzeczowe oferenta przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania: 
r - I 1 Zasoby rzeczowe stanowi6 bqdq biuro oraz wszystkie urzqdzenia i sprzqt biurowy Fundacji Ulicy Piotrkowskiej potrzebne do realizacji 1 
zadania. 

-- u 

3. Dotychczasowe dohwiadczenia w realizacji zada6 publicznych podobnego rodzaju 
(ze wskazaniern, kt6re z tych zadafi realizowane b y b  we wsp6lpracy z adminis 

...,, "*"," .-....----..--." ","..... 
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Fundacja Ulicy Piotrkowskiej powstala w roku 1990. Od pocqtku powstania Fundacja jest staiym animatorem zdarzen, akcji i inicjatyw 
budujqcych nowy wymiar i spoieczne znaczenie ulicy Piotrkowskiej (m.in. Swigto Ulicy Piotrkowskiej). WigkszoSC z nich stala sig 
powtarzalnymi cyklicznie imprezami. Powszechnie znanym przedsigwziqciem jest Pomnik Lodzian Pnelomu Tysiqcleci skladajqcy sip z 
ponad 13 tys. - ufundowanych przez iodzian i przyjacibl hdz i  - imiennych kostek, wbudowanych w posadzkq ulicy Piotrkowskiej. 

Do najwabiejszych dziaiah fundacji naleky rewaloryzacja ulicy Piotrkowskiej i jej spiedztwa; zachowanie historycznego charakteru tej 
ulicy i jej znaczenia dla i6dzkiej kultury; rozwdj wszelkich form dzialalnoSci naukowej, oswiatowej, kulturalnej wiGqcych siq z ulicq 
Piotrkowskq i centrurn miasta hdzi, a m e  utnymywanie wiqzi z emigracjq pochodzqcq z Lodzi. 

Do najwabiejszych z projektdw Fundacji Ulicy Piotrkowskiej moha zaliczyk: 
1. Akademickie Og6lnopolskie Regaty Ulicy Piotrkowskiej, 
2. Konkurs fotograficzny ,Qotqga Lodzi -Power of MW, 
3. Konkurs na ,,Najlepsze Wngtrze Rokuy', 
4. Urodziny Tuwima 
5. Gwiazdka z Piotrkowskq 

6. $wigto Ulicy Piotrkowskiej 
7. Konkurs ,,Zabytek Dobrze Utrzymany" 

Wszystkie z ww. projektbw byiy realizowane we wspdipracy z jednostkami administracji publicmej, zwlaszcza zaS w partnerstwie z 
Urzgdem Miasta Lodzi. 

4. Informacja, czy oferent przewiduje zlecaC realizacjg zadania publicmego w trybie, o ktbrym mowa w art. 16 ust. 7 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pokytku publicmego i o wolontariacie 

I Nie. 

OSwiadczam(-y), %: 

I ) proponowane zadanie publiczne w cdosci mieki sig w zakresie dzialalno$ci pokytku publicznego oferental-, 
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy p&iwaak/niepobieranie oplat od adresat6w zadania; 

oferentl&xw& jest/sa zwiqzany(-ni) niniejszq ofertq do dnia , 

3) w zakresie zwiqzmym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych 
osobowych, a tak2e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, ktbrych te dane dotycq, zlo2yly stosowne 
olwiadczenia zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z p b h .  zm.); 

4 ) o f e r e n t l M  skladajqcy niniejszq ofertg nie zalega- z oplacaniem na1eZ;nogci z tytulu 
zobowiqzafi podatkowychlskladek na ubezpieczenia spolecne; 

5) dane okrellone w czqSci I niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowyrr'...'n'l:-.o, 
6) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje sq zgodne z aklxalnym stanem prawnym i faktycznym. 
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(podpis osoby upowa9nionej 
lub podpisy os6b upowa2nionych 

do skiadania oSwiadcze6 woli w imieniu 
oferentdoferent6w) 

Data 40, OL. ZLM'X. - 
Fundacja Ulicy Piotrkowskiej 

90-004 16dt, Piotrkowska 102 
@l/faX 042 636 40 36, NIP: 725-00-09-974 
karejestrowana w ~~ddzie  Rejanowym 

dla Lodzi Sr6drnieicia w todzi 
W Wydzial KRS Nr KRS 0000086486 

Zdqczniki: 
1. Kopia aktuahego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru lub ewidencji. 
2. W przypadku wybom innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladajqcych ofertq wsp6hq ni2 wynikaj~y 

z Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego wla$ciwego rejestru - dokument potwierdzajqcy upowalJlienie 
do dzialania w imieniu oferenta(4w). 

PoSwiadczenie zioknia oferty 
4 

Adnotacje urzqdowe 
t 
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