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Zalaczniki do rozporzadzenia
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Spolecznej
z dnia (poz )

Zalacznik nr 1

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sp osobu wypelniania oferty:
Oferte nalezy wypelnic wylacznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami
umieszczonyrni przy poszczegolnych polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdka, np. : "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ze nalezy skreslic
niewlasciwa odpowiedi, pozostawiajac prawidlowa, Przyklad: ,,)ls biefllftie*/niepobieranie*".

I . Podstawowe informacje 0 zloionej ofercie

1. Organ administracji publicznej, Prezydent Miasta Lodzi - Urzad Miasta Lodzi
do ktorego adresowana jest DepartamentArchitektury i Rozwoju - Biuro Architekta Miasta

oferta

2. T ryb, w kt6rym zloiono oferte
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci
pozytku publicznego i 0 wolontariacie

3. Rodzaj za dania publicznegu'!
Kultura, sztuka, ochrona dobr kultury i dziedzictwa
narodoweao

4. Tytul zadania publicznego
Konkurs fotograficzny
.Potega Lodzi - Power ofL6di 20I7"

S. Termin realizacji zadania
Data 7.03.2017r. Data 01.06.2017r.

publlcznegof rozpoczeci zakonczen
a ia

II. Dane oferenta (-ow)

1. Nazwa oferenta (-ow), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sqdowego lub innej
ewldeneji, adres siedzibv oraz adres do kor esnondenci i (Iezeliiest innv od adresu siedzibv)
Fundacja Ulicy Piotrkowskiej , 90-004 Lodz, ul. Piotrkowska 102
KRS 0000086466
REGON 004274527
2. l one dodatkowe dane
kontaktowe, w tym dane os6b
upowainionycb do skladania

fundacja@piotrkowska.pl
wyjasnien dotyczqcych oferty (np .

426364036
numer telefonu, adres poczty
elektronicznej , numer [aksu, adres
strony intemetowei)

1 ) Rodzaj zadanla zawiera si~ w zakresie zadari okreslcnvch wart. 4 ustawy z dnia 24 kw iet nla 2003 r. 0 dneletncsc! poiytku
publicznego i 0 wo lontar iacie.

) Terrn ln rea lizacji zadania nie maz e bye dtUl5ZY nii 90 dnl.



III. Zakres rzeezowy zadania pnblieznego

1. Opis zadania pnblicznego proponowanego do realizaeji wraz ze wskazaniem, w szczegolnosci
eeln, miejsea jego realizaeji, grnp odblorcow zadania oraz przewidywanego do wykorzystania
wkladn oscboweeo Inb rzeczowego

Izadanie polega na realizacji II edycji konkursu fotograficznego .Potega Lodzi - Power of Lodz".
Konkurs jest reaIizowany corocznie i gromadzi efekty obserwacji i poszukiwan tematu dla
fotograficznego zapisu obrazu Lodzi w spos6b odpowiadajacy idei konkursu.

1P0myslodawcll i organizatorem konkursu jest Fundacja Ulicy Piotrkowskiej. Celem konkursu, kt6rego
pierwsza edycja odbyla sie w 2007 roku, jest dzialanie na rzecz ksztaltowania, upowszechnienie
. utrwalenia pozytywnego wizerunku miasta. Organizatorzy oczekuja od uczestnik6w nie tylko
~dokumentowania w formie artystycznej historycznego dziedzictwa jakim sa lodzkie zabytki, ale takze tej
spuscizny, ktore zapisalo sie w przestrzeni miasta w formie ulotnej, trudno dostrzegalnej i podlegajacej
stopniowej degradacji. Zadaniem konkursu jest przede wszystkim zobaczenie Lodzi jako miaste
!wypelnionego pozytywna energia i kreatywnoscia oraz podkreslenie znaczenia wsp61czesnych dokonai
podnoszacych kondycje miasta i mieszkancow w kazdym aspekcie.

1K0nkurs rna formule otwarta i odgrywa wazne znaczenie nie tylko w srodowisku 16dzkich fotograf6w.
~ego innowacyjnosc i bezsprzeczna wartosc polega na tym, iz obejmuje swoim zasiegiem nie tylko
profesjonalistow, ale przede wszystkim amator6w. Konkurs odbywa sie zawsze w dw6ch kategoriach:
pierwszej - dla dzieci i mlodziezy do 16 roku zycia oraz drugiej (open) - obejmujacej zawodowych
~otografow i amator6w powyzej 16 roku zycia. Kazdy z autor6w mote zglosic do 5 fotografii. Zdjecia
moga bye wykonane dowolna technika: czarno-biale lub barwne .

Izainteresowanie konkursem w srodowisku profesjonalnych fotograf6w oraz wsrod amatorow wzrasta z
Ika:i:dym kolejnym rokiem . W ostatniej, ubieglorocznej, dziesiatej edycji konkursu .Potega Lodzi - Power
~f Lodz 2016" wzielo udzial 169 autorow , kt6rzy zglosili Iacznie 517 prac. Tegoroczny konkurs
~dbydzie sie po raz jedenasty.

Do jury konkursu zapraszani sa profesjonalni tw6rcy z branzy fotografii : Leokadia Bartoszko - prezes
Zwiazku Polskich Artyst6w Fotografik6w okreg lodzki , Andrzej Swietlik - artysta fotograf ZPAF,
Slawomir Grzanek - Prezes Zarzadu L6dzkiego Towarzystwa Fotograficznego, Marek Janiak - Architek
lMiasta Lodzi i prof. Politechniki L6dzkiej, Witold Krymarys - artysta fotograf ZPAF, Andrzej Walczak
farchitekt, mecenas Galerii Atlas Sztuki oraz Wlodzimierz Adamiak - artysta plastyk i prof. Politechniki
Lodzkiej , Monika Bachmanska - Slowikowska - Czlonek Zarzadu FUP.
Nagrody i wyroznienia przyznawane sa osobno w kazdej z kategorii .

Kazda kolejna edycja konkursu konczy sie publiczna wystawa zdjec , a co trzy lata wydawany jest album
fotograficzny bedacy podsumowaniem dorobku trzech kolejnych edycji. Do tej pory wydano trzy tomy
albumu: za lata 2007-2009, 2010-2012, oraz 2013-2015. Albumy te tworza pozytywny wizerunek miasta
i buduja tozsamosc lodzian z miastem. Powstaje w ten spos6b niezwykla fototeka, kt6ra przedstawia
,L6di potezna" - miasto z ktorego dumni moga bye lodzianie. Warto dodac , ze album za lata 2010-2012

Izostal uhonorowany nagroda Zloty Ekslibris dla "Najlepszego wydawnictwa albumowego 0 Lodzi " za
hok 2013 .
Fotografie prezentowane na wystawie pokonkursowej sa ponadto umieszczane w Internee ie, dzieki
czemu zasieg ich ogladalnosci zwieksza sie,
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lRealizacj~ zadania wspieraja:

Mariusz E. Sokolowicz - Prezes Zarzadu Fundacji Ulicy Piotrkowskiej, urodzony w Lodzi, adiunkt w
IInstytucie Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu
!L6dzkiego. Od wrzesnia 2016 roku Prodziekan Wydzialu ds. Projekt6w i Toku Studi6w. Autor i redaktor
ponad 80 publikacji, jak rowniez ekspertyz, poswieconych problematyce zarzadzania strategicznego w
samorzadu terytorialnego oraz instytucji sektora publicznego. Jego zainteresowania naukowe dotycza
~ospodarki przestrzennej, w tym w szczegolnosci ekonomii miejskiej, ekonomii sektora publicznego,
Iekonomii instytucjonalnej oraz marketingu miejsc. Zdobywal doswiadczenie jako lokalny urzednik
samorzadowy, odpowiedzialny za rewitalizacje centrum miasta. Swoja wiedze i doswiadczenie poglebia
1P0dczas licznych wyjazd6w zagranicznych, m.in . do Francji, Gruzji, Niemiec, Szkocji, Portugalii, Rosji ,
IUkrainy, Siowacji i Bulgarii, W wolnych chwilach duzo czyta, szczeg6lnie literature wspolczesna,
podrozuje motocyklem oraz angazuje sie na rzecz rozwoju jego rodzinnego miasta - Lodzi.
mgr inz, arch. Monika Bachmanska - Siowikowska - Czlonek Zarzadu Fundacji Ulicy Piotrkowskiej.
iAbsolwentka kierunku Architektura i Urbanistyka na wydziale Budownictwa Architektury i Inzynierii
Srodowiska Politechniki L6dzkiej. Od 2008r. w pracy zawodowej zajmuje sie zar6wno sporzadzaniem
projekt6w architektonicznych, jak rowniez plan6w miejscowych i studi6w uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego. Od ponad roku wspiera Fundacje w realizacji jej zadan Statutowych.
Wspierala m. in. organizacje konkursu "Najlepsze Wnetrze Roku", wydarzenia konczacego rok
ubileuszu 25-1ecia Fundacji Ulicy Piotrkowskiej .Bliskie Spotkanie Przyjaciol Piotrkowskiej oraz

Swieto Ulicy Piotrkowskiej.

Mgr Ewa Boryczka - wiceprezes Fundacji Ulicy Piotrkowskiej. Asystent w Katedrze Gospodarki
Regionalnej i Srodowiska Uniwersytetu L6dzkiego. Ekspert w dziedzinie zarzadzania strategicznego,
Town Centre Management, rewitalizacji. Organizator konferencji, debat, seminari6w zarowno
naukowychjak i popularno-naukowych. Realizator wielu projekt6w polskich i zagranicznych w tym
owniez fmansowanych ze srodkow Unii Europejskiej. Odpowiedzialna za realizacje wydarzeJi Fundacji:
,Najlepsze Wnetrze Roku", "Og6lnopolskie Akademickie Regaty Ulicy Piotrkowskiej", .Potega Lodzi",
,Urodziny Tuwima", Jarmark Bozonarodzeniowy "Gwiazdka z Piotrkowska", "Swi~to Ulicy
Piotrkowskiej".

Katarzyna Dzwonnik - Kierownik Biura Fundacji Ulicy Piotrkowskiej. Odpowiadala m.in. za organizacje
,Urodzin Tuwima 2013", konkursu na "Najlepsze Wnetrze Roku 2013,2015" oraz uczestniczyla w
organizacji poprzednich edycji Konkursu fotograficznego .Potega Lodzi - Power of'Lodz" (tj. w latach
2013,2014,2015,2016). Wsp6luczestniczyla, kierowala wydarzeniami roku Jubileuszowego FUP w
2015roku. Jej doswiadczenie w zakresie koordynacji dzialan pracownik6w i wolontariuszy Fundacji oraz
wiedza z zakresu ksiegowosci i obslugi administracyjnej projekt6w pozwola na sprawna realizacje
zadania publicznego.

Miejscem realizacji konkursu bedzie biuro Fundacji Ulicy Piotrkowskiej oraz wynajmowane przez nia
pomieszczenia.

2. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego

Do rezultat6w kr6tkotnvalych zaliczaja sie :
• Wernisaz wystawy pokonkursowe] w galerii L6dzkiego Towarzystwa Fotograficznego

Wydarzenie zgromadzi uczestnikow konkursu, przedstawicieli mediow, wladz samorzadowych,
organizacji pozarzadowych oraz instytucji kultury i bedzie okazja do propagowania wartosci
reprezentowanych przez Iodzka architekture zapisana w materialnej spusciznie miasta.

• Wystawa pokonkursowa w galerii L6dzkiego Towarzystwa Foteuraflcznego
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Wystawa zorganizowana zostanie na przestrzeni dw6ch tygodni i skupi uwage os6b zawodowo
zajmujacych sie fotografia na plastycznym aspekcie srodmiejskiej tkanki miejskiej Lodzi, a takze
zaciekawi osoby spoza branzy fotograficznej wizerunkami miasta przedstawionymi na najlepszych
fotografiach, zachecajac do zainteresowania sie historia Lodzi.

• Internetowa wystawa fotografii w senvisie spolecznosclowym Facebook
Fotografie zakwalifikowane na wystawe pokonkursowa zostana umieszczone ponadto w serwisie
spolecznosciowym Facebook (na fanpage 'u Zlecenioriorcy), aby dotrzec z nimi do szerszego grona
odbiorc6w (nieograniczonego geograficznie). Dzieki temu rozwiazaniu fotografie zyskaja drugie,
powystawowe zycie: beda komentowane przez internetowa spolecznosc oraz udostepniane miedzy
uzytkownikami,

• Relacje mediow
Zaklada sie uzyskanie min. 20 wiadornosci przygotowanych przez ok. 10 redakcji prasowych, co
pozwoli na dotarcie z przeslaniem konkursu do ich odbiorc6w. Z jednej strony przyczyni sie to do
promocji samego wydarzenia i zacheci do wziecia w nim udzia!u, a z drugiej strony umozliwi
prezentacje najlepszych prac i zwr6ci uwage na piekno zabudowy miasta.

Do rezultatow dlugotrwalych zaliczaja sie:
• Album fotograficzny "Pot~ga Lodzi - Power of LOdi"

Czwarty juz tom Albumu planuje sie wydac w roku 2018, a jego zadaniem jest promocja Lodzi jako
miasta 0 ponadprzecietnych walorach architektoniczno-urbanistycznych poprzez prezentacje
najlepszych fotografii z trzech edycji konkursu: 2016, 2017 oraz 2018.

• Wzrost zainteresowania hlstoriq Lodzi oraz jej materialnym dziedzictwem kulturowym
Temat konkursu niejako wymusi ujego uczestnik6w zwr6cenie uwagi na architektonicznej
i urbanistycznej spusciznie Lodzi, co stanowilo okazje do zainteresowania sie jej geneza, losami oraz
wspolczesna rola dla tozsamosci miasta.

• Popularyzacja pozytywnego wizerunku miasta Lodzi
Tematyka konkursu oraz jego wyniki wpisuja sie w budowe wizerunku Lodzi jako miasta
awangardowego, niesztampowego, z unikalna struktura i forma zabudowy, jako miejsca
sprzyjajacego kreatywnosci .

• Budowa tnzsamosci z miastem wsrod jego mleszkancow i uzytkownlkow
Konkursowi towarzyszyc bedzie kazdorazowo narracja wartosciujaca lodzkq specyfike i unikalnosc,
odwolujaca sie do silnych zwiazkow z przestrzenia miasta.
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow r ealizacji zadania publicznego (w przypadku
wiekszej Iiczby kosztow istnieje mozliwosc dodania kolejnych wie rszy)

R odzaj kosztu Koszt do p oniesienia do poniesienia
calkowity z wnioskowanej ze srodkow

(zl) dotacje ) finansowych
(zl) wlasnych,

srodkow
Lp. pocho dzqcych z

innych hOdel,
wkladu

osobowego lub
rzeczowego4)

(zl)

1.
Projekt material6w informacyjno - 330,00 330,00 0,00
promocvinych

2. Druk material6w promocyjnych 1371,98 1371,98 0,00

3. Organizacja obrad Sadu 680,00 680,00 0,00
Konkursowego

4.
Zakup nagr6d rzeczowych dla 840,00 840,00 0,00
zwvciezcow konkursu
Przygotowanie i organizacja wystawy 1000,00 1000,00 0,00

S. w Galerii L6dzkiego Towarzystwa
Fotozraficzneao

6.
Dokumentacja fotograficzna, 1500,60 1500,60 0,00
archiwizacja zdjec

7.
Wynagrodzenie dla koordynatora 2400,00 2400,00 0,00
konkursu

8.
Kolportaz material6w informacyjno - 836,40 836,40 0,00
promocyjnych

9. Uslugi telekomunikacyjne 250 ,86 250 ,86 0,00

10. Wynajem pomieszczen 790,11 790,11 0,00

Koszty ogolem: 9999,95 9999,95 0,00

3) Wartosc koszto w og61em do poniesienia I dotacji nie moie przekroczyi: 10 000 zl.

4 )W przypad kuwsparcia realizacji zadania publicznego.
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Oswiadczamt-y), ze:
1) proponowane zadanie publiczne bedzie realizowane wylacznie w zakresie dzialalnosci

pozytku publicznego oferenta;
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* swiadczen

pienieznych od adresatow zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem

prawnym
i faktycznym;

4) oferent*/oferenci* skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-jq)*/zalega (-jq)* z oplacaniem
naleznosci z tytulu zobowiazan podatkowych;

5) oferent*/oferenci* skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-jq)*/zalega (-jq)* z oplacaniem
naleznosci z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne.

:il.., l { I /~' , A ......
J1~lF tfnegl:}aijlltY.P;{6~w:sk1ej-

90-004 l6dt, Plolr1<ow~ka 102
~a>e1042 636 40 36 NI!~O-09-974

Zal2$fulljen ana w S'tdzl :'ffiljonowym
· · · · · · · ···· · · ··· · · · · · ·· dta·~zrSr6dmieSCi Mtodzi

: : :: : ::~~:~~~~~~~~::~~:~~1· · · ·~~~~66
(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osob upowaznionych
do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta)

Data :21..\.Q!l.,2!J1.r1r. .
Zalacznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sadowym
potwierdzona za zgodnosc z oryginalem kopia aktualnego wyciagu z innego rejestru lub
ewidencji.
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