
 
 

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Na mocy z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) wpłynęła oferta na realizację 
zadania publicznego spełniająca ustawowo następujące warunki: 

Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 
10.000 zł. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu: 

Oferent: Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Łódzki, ul Przyszkolne 13 
lok.102 nr 2, 93-552 Łódź 

Zadanie: „INTER MERTITUM -70 lat ZAPF”, wystawa Okręgu Łódzkiego Związku 
Polskich Artystów Fotografików 

Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych) 

Termin realizacji zadania: 11 września 2017 r. – 31 listopada 2017 r. 

Zgodnie z art. 19 a ustawy informacja o złożonych ofertach na okres 7 dni zamieszczana jest 
na tablicy ogłoszeń (pełna treść oferty dostępna w Wydziale Kultury, ul. Piotrkowska 102,  
pok. 4), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta 
www.uml.lodz.pl, zakładka kultura/dotacje pozakonkursowe - tzw. małe granty 

Ewentualne uwagi dotyczące złożonej oferty w przeciągu 7 dni, od dnia upublicznienia 
można przekazać: 

• w formie pisemnej do punktu kancelaryjnego w Wydziale Zarządzania Kontaktami z 
Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 
(wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z 
Mieszkańcami w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, 

• bądź email: m.ptasinska@uml.lodz.pl 

 



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

UPROSZCZONA OFERTA REALlZACJl ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENle co do s~osobu wwmhlanla olbrtv: 
Ofertq naleiy wypelniC wylqcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy 
poszczegdlnych polach oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: .pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ze naleiy skreSliC niewlasc'iq odpowiedf, 
pozostawiajqc prawidlowq. Ptzyklad: ,m ln iepob ie ran iew .  

I. Podstawowts Informacje o zlotonej ofercle 

11. Dane ohrenta (dw) 

% : b v d c ~ l  ' --' - ' -  "' 

publ l~m~l ,  
do kt6rsg 

derm 

I .I. ' N- &nta (4w), forma pra&na, 'nummr Krajowogo ROJOS&I# Sqdowego lub InnmJ 

Prezydent miasta Codzi 

I nvld-Jl, adrms s l ~ z l b y  oras adms dokorespondencJl U . M I  Jest lnny od adnru ci.d.lby) 
Zwiqzek Polskich Artyst6w Fotografik6w Okrqg L6dzki stowarzyszenie association47@wp.pl 
adres do korespondencji - 93-552 tdd f  ul. Przyszkole 13 lok. 102 pracownia plastyczna nr 2 
leo-bart@toya.net.pl 
Obecnie w todzi nie mamy siedziby i samodzielnego numeru KRS (postqpowanie w toku) 
Obejmuje nas rejestr og6lnopolski: 
Zwiqzek Polskich Artyst6w Fotograflkbw (Zarzqd GMwny) 00-277 Warszawa Plac Zamkowy 8 

4 

2. hyb, w wrym 
-Art' 1 9 a v w y  ~dnia24'Wetnizi 2003 'r. o &iatakkW po2ytku ' Ok*Q publimnego i o mrlontariacie 

3. Rodzaj zadanla purr~~cznego'' Zakres kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego 

,,INTER MERlTUM - 70 lat ZPAFm wystawa Okrqgu C6dzkiego 
Zwiqzku Polskich Artyst&w Fotografikbw 

nr KRS 0000024984 tel. 22 635 47 83 i 22 635 86 97 biuro wew. 11 biuro@zpaf.pl www.zpaf.pl 
I) 

2. Inno dadatkowo dane 
kontaktow., w tym dane 
upowrutnlonych do sk#ada..... 
wyJainhl dotyorqcych oferty (np. 

A rytu;t wdanid publlcurmgo 

- ,  

5. Termln realhacJl zadanla 
pu bllcmegoa 

I nuher telefonu, adres paczty elektronicznej, 1 preze lo Zwiazku Polskich Artvst6w Fotografik6w 

Jubileuszowa wystawa fotografll I towarzy8qcy 
obchodom albumowy katalog - 
C6dzka Galeria Miejska WlLLA 90-607 C6df ul. W6lczartska 3 1  

) Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadd okreSlonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnoki pozytku publicznego i o wolontariacie. 

a Termin realizacji zadania nie moie by6 dhiszy nii 90 dni. 
1 

Data 
rozpocreci 
a 

Data 
zakoiiczeni 
a 

11.09.2017 30 ll2017 



I II. Zakres rzeczowy zadania pu blicznego 

,1. Opls adanla, ~publlcrmego proponOWZInago9 do rcwlirscJi wmz u wtkuanhm, w 
uszegdlnaiel celu, mlmJsca Jego realixacJi, grup odblorc6w zad.nla oru przewldywanega 
do wykorzystania wklsdu osobowego lub nsczowego 
W roku 2017 Zw~qzek Polsklch Arlystdw Fotografik6w traktujqcych fotografie jako srooeK artystycznej wypowiedzi obchodz 

jubileusz 70 lat istnienia. 
Po I1 wojnie Swiatowej zostai tarejestrowany w 1947 roku jako kontynuator przedwojennego Fotoklubu Polskiego. 
Zwigek Polskich Artystdw Fotografikdw. Okreg t6dzki jest jednyrn z trzynastu Okrqgdw w Polsce i zrzesza 44 czknkbw. 
3rowadzirny szeroko zakrojonq dzialalnoSt kulturalnq, patronujerny i wspornagarny spdecznie waine irnprezy, 
sonkursy fotograficzne i wydatzenia organizowane na terenie todzi. 

Gkhvnyrn punktern obchoddw jubileuszowych w todzi bqizie zaplanowana na rok 2017 zbiorowa wystawa czknk6w 

Okregu Cddzkiego ZPAF W Galerii MieJskiej WILLA. w k0dzi ( minimum 15 autordw zestaw6w fotografii) 
Aby wystawa rniala uroczystq range i pozostawila po sobie godnq inforrnacje niezbedne jest przygotowanie 

~ s z q c e g o  projektowl wydawnictwa albumowego - katalogu z wystawy. 
owinien w nirn zaistniet zarys historyczny zrzeszenia z inforrnacjq o zasluionych ju i  niejjqcych czknkach 

~ddzkiego Okregu ZPAF, wyczerpujqcy opis projektu oraz w czeSci podstawowej prezentacja autordw biorqcych 
~dzial w wystawie jubileuszowej z wybranyrni reprodukcjarni prac eksponowanych podczas jubileuszu. (dla kaidego 
autora jedna rozkladbwka) 
Musirny ponadto zakupit potrzebnych do ekspozycji 20 aluminiowych ram& 50 x TO cm ( bew u k h  i ple~6w) 

JzgodniliSmy i e  nie narzucamy techniki eksponowanych prac, pragnierny jak najlepiej zaprezentowaC 
to co jest naszq autorskq indywidualnq postawq tw6rczq odnoszqc sie jedynie do ustalonego hash - tytutu wystawy. 

"INTER MERITUM - 70 lat ZPAF" 
W planowanyrn jubileuszowyrn dzialaniu ZPAF partnerern przedsiewziecia jest bardzo waina dla rniasta instytucja 
GALERIA MlEJSKA - sekretariat tel. 42 674 10 59 ul. Sienkiewicza 44 90-009 t6df  
(Udostepnienie powierzchni wystawowej, pornoc techniczna, opieka rnedialna i organizacyjna) 

Celern projektu jest godne uparniqmienie jubileuszu powstania w roku 1947 Zwigku Polskich Artystdw Fotografik6w i 
zostawienie trwahgo Sladu projektu w postaci wydawnictwa alburnowego. (not for sale) 

ozostah po obchodach katalogi przekaierny do gMwnych bibliotek Cddzkich Uczelni i instytucji kulturalnych oraz 
zabezpieczymy w archiwurn ZPAF. 

Yadrzqdnyrn celern wystawy i wydawnictwa alburnowego jest dzialanie na rzecr podnoszenia poziomu intelektualnego 
bdzkiego sp&czehstwa Wsrystkie nasze wystawy sq ogdlnie dostepne, publiczne o charakterze kulturotwdrczym i 
edukacyjnyrn. Czestyrni goStrni odwiedzajqcymi wystawy sq studenci Cddzkich Uczelni. 

30 zorganizowania wystawy i opracowania katalogu wystawy angaiujerny bardzo dujr  wklad osobowy i rzeczowy. 
~ a i d y  z autordw przygotowuje wtasny zestaw na wystawq lqcznie z powiekszeniern lub wydrukiern autorskich fotografii. 
Drzygotowanie tekst6w do katalogu, reprodukcja prac i redakcja caioSci katalogu oraz pornoc w organizowaniu wystawy 
noierny potraktowat jako wklad osobowy poniewai jest naszyrn spokcznym wkladern w przedsiqwziecie. 
Ponadto zobowiqzujerny siq pokryt rdinice pomiedzy kosztarni projektu a wysokoSciq dotacji ze skladek czlonkowskich 
IN wysokoSci 1400,OO zl 

Zainteresowanie artystycznyrni dzialaniarni tworzonyrni przy pornocy medium fotograficznego jest obecnie bardzo duie 
a towarzyszqcy wystawie obszerny katalog rozszerzy zakres oddzialywania naszej sztuki. 

rganizujerny kilka wystaw rocznie w tyrn problernowe wystawy zbiorowe czknkdw ZPAF Okregu t6dzkiego jak 
inwdualne poszczegdlnych autor6w. Bierzerny czynny udzial w Cddzkich festiwalach i zaznaczamy 

ojq obecnoSC w strefie sztuki na Miqdzynarodowych Targach t6dzkich Film, Video Foto. 

ie rnoina z gdry zaplanowat5 iloSci osdb zainteresowanych wydarzeniern, zwykle ta liczba moie oscylowaC od 
do czterech tysiqcy. Nasze dwie wystawy w ptzestrzeni sztuki Miedzynarodowych Targdw t6dzkich 

roku 2016 odwiedzib kilkadziesiqt tysiecy zwiedzajqcych. 

awnictwo towmrryuqca wystawle stanie SIQ trwdym I ponadczasowym dokumontem wydarzonla. I 



IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w reallzacjl zadanla publicmrgo (W 

przypadku wiqkszej liczby koszt6w istnieje mozliwoX dodania kolejnych wierszy) 

dota 

rrobowe~o lub 

autorskl nad druklem - zlecenie dla ulonkowsklch do 

OSwiadczam(-y), ie: 
1) propnowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wytqcznie w zakresie dziaMnoSci po2ytku publicznego 

oferenta; 
2) w rarnach sktadanej oferty p r z e w i d u j e m ~ l n i e p b i e r a n i e *  Swiadczeh pienieinych od adresatbw 

zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zatqcznikach informacje .sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznyrn; 
4) oferenP1oferencif sktadajqcy niniejszq ofertq nie zalega (-jq)*I-* z optacaniem naleinoSci z tytutu 

zobowigati podatkowych; 
5) oferenwoferenci* sktadajqcy niniejszq ofertq nie zalega (-jWI-* z optacaniem naleinoSci z tytuh 

skladek na ubezpieczenia spdeczne. 

Zwiqzek Polskich Artyst6w Fotografikdw Zarzqd GMwny 

L W I ~ ~ L C I .  r' 

PO~S~IC h Artystow f:olop~ a1 ~ k r  I 

Zarzqd (ilbwny 
0-277 Warszawa, PI. Zanlkoic~ ( 1 1  

rel.lfax 113 1 03 Hh. 83  I ? 8 1': 
N11' q Z h - O ? 5 .  I ' - ' 1  

3, WartoSC kaszt6w ogdlem do poniesienia z dotacji nie moie przekroczyt 10 000 zt. 
' )W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 



Prezes Okrqgu Cddzkiego ZPAF Leokadia Bartoszko 

Skarbnik Okrqgu tddzkiego ZPAF Piotr Tomczyk 

................................................................. 
(podpis osoby upowainionej 
lub podpisy os6b upowainionych 
do sktadania oSwiadczefi woli w irnieniu 
oferenta) 

............ . Data 15 luty 2017.rok 

Zatacznlk: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona za zgodnoSC 

z oryginalem kopia aktualnego yciqgu z innego rejestru lub ewidencji. 
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