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Zalqcznik nr 1 

, , " If. .. 
U PROSZCZ~A OF[ RTA R[ALl ZACJI ZADANIA PUBLlCL NEGO 

POUCZEN1[ co do ~posobu wvpel nian ia o fN ty ' 
Dfplle n,ll('lY wyp('ln,( wVI"Unlt' w b,alych pustyth polarh. Igounu' I m\lr u ~q,lm, U""('~1f lOn~1l1i pI IV POSlfll'goinVch pol,I(1l 
o r M W pr/yp'S,l( h 

lalnaClen,t' gWlilIUk'l. np "pob,e,an,e o/nll,'pobu'lan,c o ' OmJU,l. If' nillrlV ~ krf"~ 11( III('wl ,I\(lWij odpow,cdl , P01QsIJWI.IJ'I{ 

p'i1wldtoW.l PI/ykliln poil!ehlA+@l./nll'pobl('ranl(' · " 

I. Podstawowe informacje 0 zlozonej ofcrcic 

1. Organ administracji publicznej, 
do ktorego adresowana jest ofert a 

UrzC)d Miasta lodzi 

r 2, Tryb, W kt6rym 21oiono ofert~ Art 19a u!. tawy 1 dnla 24 kwietnia 2003 r 0 dlialalnosci poiytku 
publicznego i ° wolon tariacie _____ _ 

I 

3. Rodlaj zadania publiclnego ll 

----

4. Tytulzadania public znego 

kultura, 5zluka , ochrona dobr kullury I dziedziclwa 
narodowego 

6':"TErmin realizacjj" zadania uti tcznego1~ 

Prelekcje 0 wolnosci stow a, demokracji i opozycji 

antykomunistycznej w PRl wzbogacone 0 piosenki z 
podziemia, internowania i salonew opozycyjnych 

Oa t~ ~ lI.07~ 2017 . -t ~aa:,! - - 13. 1O.20 1 7.~ _ -f-
rozpOQ'iclA Olkz ---:=f="' 

II. Dane oferenta (-ow) 

1. Nazwa oferenta (-6wl, forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sqdowego lub innej ewid encji, adres siedziby oral 
adres do korespondencji (jeieli jest inny od adresu siedl iby) 

F\\ angelidil' Sto\\a rl')szenie Kullur~ 

Il lllllCr \\ Krnjo\\ ~ l lI Ih:jcstrze Sqdo\\ ) ll1 OOOO-t 73 -t ·1O 

91--t46 U)dz ul.: /.g::ic~rs;;k~' a~2~1~!;.I~S;;--J.;i_"-4.Iii.t 
2. lnne dodatkowe dan~ ,kontaklowe, w 

tym dane os6b upowainionych do ••••••••• 
skladania WYia~njen dotYCI'lcvch oferly (np. 
nurner tele fonu, adres ponty elekt ron iCznej, 
numer faksu, adres ~v Internetowell ~w.eslok . on.!. pl 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realilacji wraz ze wskazaniem, W slcleg61noscl celu, mlelsea jego 
realilacji, grup odbioreow zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkladu osobowego Jub rzeczowego 

clcm projcktll jest przcprowadzcnic w s/kolach , bibliotckach. dnmach kultury lub klubach spotkat'l w 
c lu lIswiadomicnia glownic rnlodymlud / iorn. z ll c rnajlJ, \\plyw na los) kraju . ponicwaz "ick. sian 

posiadnnia, pochod /c nic Ilib wykszlalccnie ni l' ograni c /.aj;.~ i fja rfW~7;(l ~\\~l!'cY4ziut;Ja-iq.nl:,pn:x/enlllje sit; 
lorobck 16dLkiej OpoL)cji anlykolllunist),czncj. co ma \ \ / 1ll0C llgl\\iW~.®~~J~lll~.Wv~~_ sllkcesu _ 

I ) Rodlaj ladania laWlera Sl~ W lakresie zadari okreslonych w art. 4 ustawy 
pubhClneBO I 0 wolonl ariarie. 

I Termlll realilacjlladania nie mOle byl dtUlSly nil 90 dnl 

dnla 24 kWI$ PlI<i 2())tp r. lIlJ1~talnosc . po ytku 

tj C P 
L dl . _" _"'_"_"_' '=c:::--"P~"~' P~I~',~~~"~":,,,,,~,,~,~,) 



ieh dzialall obywatdskich ncz wzgl, du na micjscc ieh podj\ cia i podnicSc ieh ooezlIcic 
przynalcL. , nosei do spo lcezcllslwa. 

I>rojckt rozpocznie si~ b\crclldq wyda\\n ictw II ubicgu \\ eelll wybrania tl'k slow, ktorc pos lll; a l do 
\ 

pisli rLCCL} \\ islosci w kOlllunislyczncj Polsce i cl zia l:ul, j nh.ic dla obalcnia Lego systclllu podjt Ito. 
NasI')! pllic :lostJni c slwo rzony plan i hannonogram pHmlOcji projcktu o raz I' ... a.cznic sit praca nad 
ccnarius/.cm prclckcji i nasI<\. pi W} nor pioscnck do 1' . .1prClcnto\\ania ieh podczas spotk:i li. Potr.:1ll , 
\)drukuje s i, malerial} prollloC}jne. J{ozpocLnir.: .si~ prnl1locj~ \V internceic ~ sl\\orzcnic rd lam i 

info nnacji, kLorc POICIll b~d<t rozszcrzonc 0 1I11lics7czanic \\ynranyeh zdjft c i filmo\\ IC spolbll \\ 
int crncc ic. ZacLIl,\ sit; proby prdckcji i pioscnck. a POICIll nast~ pi'\. spo lkania \\ s7 l\olach, 
bib li otekach i dOl1lach kuhury, kLore b~ d~ fitmo\\'anc i fOlografowa ne, a przcd zamicszC:lcni cm 
\\)bmn}ch fragl1lcnLow \\ interneeic lllonlO\\anc i ohrah ialll', Na konicc nasla pi rOl'ticzanic projckll1 . 
Ilonic\\az osob) Z.1anga7 ownnc \\ projckl pro\\nd zil~ jlli kilka Inl temu"podohn<1 ;lJ"Cj~' ,kolejnosc 
I/iniali, sposob i orgn ni zacja prac} IWlIcz}cidi \\ s/l\u lach s:.t im znn nc, Glo\\na roslac spoll\<lll, Lofia 
Kotko\\ska~M i ch[llska. posiada obyci~ ... ccnicII10-CSlrathmc i ma doskonaly kontnkt I. mlod/iei ~ lub 
mn'l public/no:ici,! ,Za dzialalnosc opol.~c~j n'l i dnrobd \\' sfc rzc kultur} nicLaleznej jcst ml/naczona 
JOI} III Krz}zclll Zaslugi_ Krzyir.:111 Wolnosc i i Sotida rnn:-.ci i cLda na \H~C/Cn i e prz)'/llancgojcj 
nrq/l . .l\\cgo Mcdalu "Zas lu7ony Kutturl'l' Gtnria Artis" Dnl\uTllclll<lcja fOlografiClna i fitmo\\a oral 
l~)slprodllkcja Ix d:lic w}l\o ny\\nna pr;cl osoh) II \\angdidicgo Sto\\ar/)s/cnia Kuhur~, /:Iimllj~ ~ cc 
"\ 1)111 rlU)llowo. 

2, Zakla dane relultaty realizacji zadania publicznego 

1 10 \\~I\bdn\\ luh prcldcj i, pnL\c/\l1l~ch Il\mKl'rhm;! prc/\.'nt.lcja pinSl' IlL'1\ O]lO/~Cjl \\ I'RI ,~u. 

~===l2!..pro n lOC ja Lodzi ....p.apni'Z I! l-O n n i.e_\\ lbdu 0 f'QnD), JJll) b.omwl iSlYCz.ng..lLl..od z i 1 \",.4P~k.1ll . 
J"ollluniL.IllU \\ Pol::iC.c; 
~ prL'/l' ll taL'Jillol\aln~ch o.,i:tgl1i\'c i d{)hlhku I\ultllr~ nil'/atolll'j: 
-' pld,,'gnll\\<inic I rn/\\l)j lol\alnl'.llr:td~cti kullurl\\\L'1 ora/ldr.:IIl~li l\acii hi "lor~UnL'i. 
:) \\Ihogacl'lllc orcr1~ l\ulturatnL" lIlli/I. pupr/..:! 1;IPIL'/L'Il!II\\:miL' ma lll /ll.lIlL'1 OhCClllL' i 
marglll:d l/.o\\anL'J L\\un:zo:ki :>.1 . ...:rtlhllll :;Il'llllllill flopr/ l'l InlL'rIll' t: 
6 \\ Ihud/L'lllr..: pOe/tiC in on) \\ ,lId ... 1\ Il'gll ohm\ l'l/l\u ndpo\\ iL'd/ialnnsc i 1;1 Ill'>~ nJc/~ In~ 

IV,Szacunkowa kalkulacja kosz t6w realizacji zadania publicznego (w pflypddku wl~ I. ~Il' 1001by ~ $lIOW 

IS{mejt' mOll,wost doda!u.1 kolejnych Wlef \ly) 

lp . I 

Rodzaj k05ZtU KOS2t 

calkowity 
Il l) 

PrOjekl1 druk rzeczy rektarnowo· 100,00 
promocYjnych 1 zakup malena/ow hlurowych 

HOnOld!!,l],l prOW,l(i lC'nlC' wykt.Hlow. I 11100.(lO 

pi ('It'I<,{)1 1 kO!l(.I'rlow,lllll' (H) ~Pll t 1-..,111 po 

410.00 KWI'I('lld,1 dO~I(:pny(h I lldll'll,l low 

I 

do po niesienia 
z wnioskowanej 

dotacji JI 

Ill) 

700.00 

11200,00 

.1,.1, I." ,I "I' 'I' ·,·or .. fl. l' I !I(~I!1 

.'. J' \·1' I I' .\ ·'1' '" ., " ,I", ,.1."" , I' ,I : 1\. 'I:' , 

I 

do poniesienia 
lC srodkow 

finansowych 
wlasnych,srodkow 

pochodl'tCych l 

innych ir6del, 
wkladu osobowego 

lub rlcclowego·1 

(ll) 

0,00 

n.no 



. 

tematycz nych, badania i researching oraz 
scenariusz wliczony w honoraria.) 
przygotowame film6w promoc~lInych I 

dokumenlacja fotograficzna i filmowa spotkar'l 
oraz monlaz film6w I obr6bka zdJe t 
(kwota l'lczna za 2 reklamy filmowe, 
dokumenlaCJ~ 10 spotkar'l oraz poslprodukCJ~ 

410 

~_~i ~ed~Y~I~~~~~~~7C~~ ____ -r~ 
Prowadzenie sirony www i profitt 500 
Internelawych, umieszczanie relaCJi ze 
spotkail w mterneCle oraz koordynaCJa 
zadanla I cZnle. 
Obsluga ksif;:gowa zadania . 

Koszty og6lem: 

O~wiadclam{·V). le; 

500 

100 

-

0,00 4100,00 0,00 

,00 500,00 0,00 

- 0 -. 
,00 500,00 0,00 
- -
00,00 10000,00 0,00 

__ 0' 

1) proponowane ladanle pubhcme bE:dlle rea lizowane wylilczn l(l W la~resle dlla ialnOS(1 pOlytku pubhcmego oferenta, 
2) w ramach skladane] cfcrty prlew,duJemy pob!e+drne ' /nlepoblerarlle' i.w,adczen plenU:lOych od ildleialOw zadarua; 
3) w~lystk.e podane w ofercie orill latilun.kach InformaCJe Sil Igodne akluatnym stanem prawnym 

i faktycznym, 
4) ofcrent ' /eletenc.' sk tadaJiley nln.eJSI~ olrrtl! me latega 1-M) '/I<l~) ' 1 optacanlem nal(,lnosCi llytuJu lOoowi'lzan 

podiltkowy(h; 
5) oferenl' /of"'~I' skJadillilcy nUlI(lJSlii OINI!: nil' latega ("i>tWI,,~a hI) ' I oplacanlem nalejnO~Cll tytulu sldilde~ nil 

ubelp '(,Clcnla spoleC/ne. 

IpOdp'S o,oby "pO ...... 1In'onl'l 
lub podp'w o,ob upo ....... /n'onych 
do ~ll .. di .. H .. ow.",d(,,'n .... o h ..... ,m"''',u 
a/NeOla) 

Za lilClnlk: 
W pr1ypad~u t:dy o/elen! nil' Jest lilreJe~tro ..... ,iOy \I-. Kr,l )O wy", Re)estrH' S.'jdowym 

1 0'YE,n3ti'1l1 kOPla ,lkluatneeD wYCI-lClJ 1 mner, ,1 "'it'S!!U t'. Jll " " J'~n( I' 

Data 12.06.2017 

potw,e,dlona ia lr,odnOH 

-


