
II'"'' 1111111/1111111111111 III RPW/315J66/2017 f 
Oah:2017-07-05 

Zatqczniki do rozporzqdzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej 
z dnia ................... (poz .... ) 

ZaiClcznik nr 1 

I. Podstawowe informacje 0 ztoionej ofercie 

1. Organ admitlistracji publicznej, 
do ktorego ;;I~resowana j~sf9ferta 

? Tryb, w ktorym ztolono ofertE;l 

3. Rodzaj zadania publicznego1J 

4. Tytut zadan!a publicznego 

5. Termin reali~acji zadaniapublicznego2
) 

II. Dane oferenta (-ow) 

Urzijd Miasta t.odzi 

Data 
rozpoczE;lcia 

20.07.2017 

1. Nazwa oferenta (-ow), forma prawnaj numer Krajowego Rejestru Sijclowegolub innejewidencji(a~res siedzib~ora 
~dres do kore~pondencji (jezeli jest inny od adresu siedziby) :i:;;( .. '. 11. 

t6dzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie, ul. Piotrkowska 56, 90-105 t6dz 
NIP: 728-267-70-12, KRS: 0000279476 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane osobupowaznionych do 
sktadania wyj~~nien dotyczClcych oferty (np. Joanna Ufnalska, asia.ufnalska@topografie.pl, (509-806-646) 

numer telefonu/aqres poczty eli;!ktronicznej, 
rlumer faksu, aclres strony internetowej) 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1 •. Opis zadania publicznego"proponowanego do realizacji wraz ze iN~kazaniein,W;s#zeg6h'osci:.celu; miejsca.jego 
, ,i,' " ':' ',: ,ii", : "t :., "",N" " ;', ',' "",~ , 

realizacji, grup odbiorc6w zadania oraz przewidywanego do wykorzyst~nii:! wkta~u 9s.9t1oWego lub.rzeczowego . 

1. Akcja miejska promujqca plebiscyt, na kt6rq b~dq si~ sktadaty dwa weekendowe spotkania z mieszkarkami 

todzi, majqce na celu promocje idei plebiscytu. Spotkania odbywatyby si~ podczas dw6ch koncert6w w sierpniu, 

odbywajqcych si~ w ramach Songwriter t6dz Festiwal: Max Bravura 5.08.17, Lilly Hates Roses 26.08.17 na 

Woonerfie na ulicach 6 Sierpnia i Traugutta. 

2. Dziatania promujqce plebiscyt w mediach i w mediach spotecznosciowych - odbywatyby si~ one r6wnolegle, na 
-----_ ......... -

1 ) Rodzaj zadania zawiera sit; w zakresie zadan okreslonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie. 

) Termin realizacji zadania nie moze bye dluiszy nii 90 dnL 



wszystkich etapach proponowanej akcji. Przygotowane zostanq r6wniei papierowe materiaty promocyjne 

(plakaty, ulotki). 

3. Zbieranie propozycji mieszkanc6w - b~dq one pozyskiwane w trakcie akcji miejskiej za pomocq formularz) 

papierowych, a takie poza niq za pomocq formularzy elektronicznych i przy pomocy innych gadiet6w, 

przygotowanych na wydarzenia. 

4. Selekcja nazw zaproponowanych przez mieszkar1c6w fodzi - przestane nazwy zostanq przekazane jury, kt6rego 

celem b~dzie, poprzez gtosowanie, wyb6r 5-6 najlepszych propozycji. Do Jury zostanq zaproszeni znani, aktywni 

todzianie, a jego praca b~dzie si~ odbywata poprzez przygotowany formularz elektroniczny. 

5. Gtosowanie mieszkanc6w - wybrane przez jury nazwy zostanq poddane gtosowaniu za pomocq miejskiego 

systemu vox populi. Propozycja, kt6ra w ciqgu 2 tygodni zyska najwi~cej gtos6w zostanie nagrodzona nagrodq 

gt6wnq,5 pozostatych nazw, kt6re zostanq dopuszczone do gtosowania otrzyma nagrody pocieszenia. 

W ramach dziatan zostanq przygotowane i przeprowadzone: 

- regulamin plebiscytu, 

- scenariusze spotkan w trakcie akcji miejskiej, 

- cyfrowe i papierowe materiaty promocyjne, 

- kampania promocyjna w mediach i mediach spotecznosciowych, 

- spotkania w ramach akcji miejskiej, 

- akcja zbierania propozycji todzian dotyczqcych nowej nazwy dla woonerfu, 

- wytypowanie jury, 

- wyb6r 6 propozycji nazw, kt6re zostanq poddane gtosowaniu przez mieszkanc6w, 

przekazanie nagr6d dla autor6w nazw dopuszczonych do gtosowania. 

:t Zaktadaner~~tdtaty realiiac)izadania publllcznego 
I'I", " '/, I 'I:::":<'}'I:,<, ,II''',,I 

Rezultatem przeprowadzonej kampanii blidzie wybranie nazw, kt6re blidq pretendowac zastqpienia do obecnej 

nazwy dla podw6rca miejskiego - woonerf'u. Podczas gtosowania zostanie wybrana jedna nazwa, kt6ra 

najbardziej spodoba si~ todzianom biorqcym w nim udziat. 

Celem proponowanych dziatan jest wtqczenie mieszkanc6w todzi w procesy decyzyjne dotyczqce popularnych 
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• 

miejsc, a takze wytonienie nowej nazwy dla podw6rca miejskiego posiadajqcej akceptacj~ spotecznq. 

IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wi~kszej liczby koszt6w 

istnieje moiliwosc dodania kolejnych wierszy) 

Rodtaj kosztu 

lp. 

.Koszt caikowity' 
(zt) 

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej i akcji 2.000,00 
miejskich 

._--- ----+-...... _---
Ozialania promocyjne 3.500,00 

Gadiety promocyjne, 2.000,00 

2.000,00 

Materialy na akcje miejskie 277,00 

Koszty ogpiem: 
9.777,00 

Oswiadczam(-y), ze: 

do p6ijiEl~ienia 
£wl1i~~k~wanej 

.dQi~~ji'3) 

3.500,00 

2.000,00 

2.000,00 

277,00 

9.777,00 

~o poniesilill1ia 
ze srodk~w. 
finansowyp~ 

);>'~"asl1ych, ~tQ~;:k6w 
.... pochodz<}cYchz 

.i·:\:.innychir6~~t, 
\wktadu OSO~9~~go 
""""'i"4) 
/i;:hh.l~ rzeczow~gq 
. i.1: . (if)' 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1) proponowane zadanie publiczne b~dzie realizowane wyl<jcznie w zakresie dzialalnosci poiytku publicznego oferenta; 
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy-pobieidilie£/niepobieranie* swiadczen pieni~inych od adresat6w zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zat<jcznikach informacje s<j zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/~c}* skladaj<jcy niniejsz<j ofert~ nie zalega (-j<j)*/zalegd (jq)* z oplacaniem naleznosci z tytulu zobowi<jzan 

podatkowych; 
5) oferent~i* sktadajqcy niniejszq ofert~ nie zalega (-j<j)*/z.alega (-iQ.).!..z oplacaniem naleznosci z tytutu skladek na 

ubezpieczenia spoleczne . 

.......... ~'Y. ~D.r:n.~ .. ·~~····· .. ·· .. tOdzkie Slowarzyszenie Inicjatyw Miejskich 
· ............ ctoi{ "{ .. 18Il~ .................. · TO PO G RA FIE 
........................... .. ............. ·· .... · ...... 90-105 . 
(podpis osoby upowaznionej t6dZ. ul. Plotrkowska 56 
lub podpisy osob upowaznionych REGON l00372655. NIP 7282677012 
do sktadania oswiadczen woli w imieniu 
oferenta) 

Data ... ~, .. ~\: .. )O\'\ .......................... .. 

Zatacznik: 
W, przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona za zgodnosc 

z oryginatem kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji. 

) Wartosc kosztow og6tem do poniesienia z dotacji nie moze przekroczyc 10000 zt. 
4 ) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 


