
l4qa:nIk nr 1 . 

UPROSZCZONA OFERTA REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO 

--Pi>iji ifii!!iii!!'( 0fe1t~ nalety wypeinif wvttcznie w biatydl pustych poiadl, l8Qdnie I instrukcjami "~.'J"'" ~, ''!'"'-p ,w 
pnypisach. Dcparlament Prczydcnta 
Zamaczenie ~ np.: .pobieranie'/nlepobieranie·· oznacz.a, Ie naleiy skreiIit ' .... ---~IlIfi .. i""'· P~d: _"oble.allie'/niepobieranie'-. 

I. Podstawowe infonnacje 0 ztoionej ofercie 1018 -1 0- 19 
/' )/ 

1. Organ admlnlstraqi publicznej, Prezydent Miasta lodzi 
, 

... PO,,,,..::: .. / ....... c.-<~ 

do kt6rego adresowana lest oferta Lc!z . ............ ,, -... 

2. Tryb, w kt6rym ztoiono ofertt;: 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ~latalnoSci poiytku publicznego 
I 0 wolontariacie . 

3. Rodzal zadania pUblicznego11 Dziafalnosc na rzecz os6b niepemosprawnych 

Prowadzenie zaj l;l:c rozwijajqcych i podtrzymuj<!:cych umiejl;l:tnoSci 
samodzielnego funkcjonowania oraz wf<!:czania spotecznego os6b z 

4. Tytul zadanla publlcznego rozmaitymi niepefnosprawnoScia mi - Impreza integracyjna pt.: patriotyczny 
koncert integracyjny w 100 lecie odzyskania niepodlegtosci " Na skrzydtach 
wolnosci u

• , .. 
Data . 1 22110.2018r. .1 Da~ 111. 11. 2018r. IS. Termin "!alizacji zadanla pu-bliczneg.o21 
rozpoczE:cla 1 zakonczenia . 

II. Dane oferenta (.ow) 

1. Nazwa oferenta (-6w), forma prawna, numer Kralowego Rel~ru Slidowego lub Innel ewldencll, adres sledzJby oraz 
adres do korespondencJi Ueieli Jest tnny od ad resu stedzlby) 

Nazwa: Stowarzyszenie Ludzi Niepelnosprawnych, Ich Rodzin i Opiekun6w "Niepelnosprawni- Sprawni", Nomer KRS: 
0000172091, Ked poeztowy: 90-029, poezta: L6d.i, Miejscowosc: L6d1, Ulica: Nawrot Numer posesji: 104 Adres do 

e, Jkorespondensji jest taki sam jak adres oferenta.Numer rachllIlk\t bankowego: 84 1020 3352 0000 1102 0073 3105 -:2. Inne dodatkowe .dane_ kontaktowe, ~ \ -j'tvrn dane os6b upowainionych do -

\ -.'skladania wyjiHnlen dotyCZilCVCh oferty (np. 
l numer teiefonu. adres peaty eiektronicznej, 
!numer taksu, adres strony internetowej) I , 

III. Zakres rzea.owy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, W szczeg61noki celu, mlejsca jego 
.realizacji, grup odblorc6w zadania oraz przewldywanego do wyb:,rzystania wkfadu osobowego lub rzeczowego 
ealizacja zadania bE:dzie obejmowala patriotyczny koncert integracyjny w 100 iecie odzyskania niepodleglosci pt.:" N 
krzydtach wolnosci".w wykonaniu Ch6ru Kamerainego : "incanto" pod dyrekcjil Magdaleny Hudzieczek - Cieslar z udziaten 
olist6w i a kompaniatorow. Koncert adresowany bl;l:dzie dla publicznosci integracyjnej z udziatem okoto 40% os6b 
ie pefnosprawnosciami w tym szczegolnie z uposledzeniem slu chu i wzroku, a takie z uposledzeniami intelektualnymi Yo 

oinym stopniu. Koncert odb~dzie si~ dnia 11. 11. 2018r. 0 godz. 14.00 w parafii Sw. Ap. Piotra i Pawta ul. Nawrot 104 gdzie ma 
wojq siedzim:: Stowarzyszenie " Niepefnosprawni - Sprawni", DU5zpasterstwo Gfuchych i Duszpaste rstwo os6b z uposledzeniam 
ntelektualnymi. catv koncert b~dzie tlumaczonay na bieiqco na j~zyk migowy. Dla osob niewidzqcych jesli b~zie taka potrzeb 
ostan" wykoiystane urzqdzenia do audiodeskrypcji. Koncert b~dzie powiqzany z recytacjq wie rszy 0 tematyce patriotycznej, Yo 

~':" wierszy gtycgego autora p. M. Orczykowskiego. Po koncercie przewiduje sil;l: wsp61ne spiewanie piesni" patriotycznych 
t6rych teksty zostanq wySwietlone duiq trzcionkq. Osoby gtuche b~q mogty te piesn; migac. Msza Sw. za OjczyznE: 0 godz 
3.00, kto ra poprzedzi koncert bE:dzie odprawiana w j~zyku migowym, a teksty czytan bibtijnych i inne, jak rowniei wszystki 
eksty piesni zostanq przetlumaczone na jl;l:zyk migowy. Po koncercie w nlebo zostanie wypuszczone 100 bialo - czerwonyc 
alonOw. Wszyscy uczestnicy wydarzenia zostana zaproszeni na wojskowq grochowkl;l: z kuchni polowej na placu przy kOSciele 
aw~, herbatE: i ciastka. W razie niepogody poczt::stunek saserwowany zostanie w salach w dolnym koscieie. W imprezie weimi 
dzial tqcznie 011.010 3OOos6b. Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z Zarzqdzeniem 

I ) RodzaJ zadanla zawiera ~lf! w zakrl'sll' zadan okrdlonycll wart. 4 I,Istawy z dnia 24 kwietnla 2003 r. 0 dzlalalnoki polytkl,l publi,znego j 0 
wolontaria,je. 

2) Termln rea llza'jl zadanla nil' mofe byt dluhzV nlf 90 dni. 



r 7120/V1I/17 Prezydenta Miasta todzi z 20 pafdriemika 2017 roku w sprawie wprowadzenia .. t.6dzkiego standard 
ost~pnoki". 

2. Zakfadane rezultaty reali:zacfl zadanla pubRane80 

~danie rna na celu uaaenle 100 lecia odzyskania niepodlegtoki przez naszil Ojczyzn~ a takie ugruntowanie patriotyzm 
rzez przypomnienie i propagowanie piesni patriotyanych, poezji patriotycznej. Waine jest to, ie osoby z niepemosprawnoki 

w tym szczeg61nie osoby gtuche SCI wykluczone z uczestniczenia w podobnych wydarzeniach ze wzgI~u na brak ttumaczy 
Poezja patrlotyczna os6b gfuchych jest prawie zupefnie nieznana. Istotnym celem jest aspekt integracyjny. Osoby 
WY~ienionymi wytej niepeinosprawnoSciami ch~ siE: aut w tym wainym dla naszego kraju dniu traktowane na rowni 
sobaml w petnl sprawnymi. 

, , 

, 

, 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego (w przypadku wit:kszej liczby koszt6w 
istnieje moiliwo~ dodania kolejnych wierszy) 

RodzaJ kDsztu Kont catkowIty do ponleslenJa do ponIesleniio 

I.J I wnloskowilneJ dOtacfl" I!e ~1o:6w ftnansowydl 

I·J 
_ ....... 

",. podIodqcydl I Innych 
tr6dd. ~_boweco 

IubI'UlClOWelO" 

(dJ 
WVStltp 0I6ru lOOO,OOEl l000,~zt 0 

1. , , 
Z. 

WystI:p 5OI1st6w wr;u: IlOlIkom~latoraml 2000.00zt Z ooo,oozt 0 

Balony biato-aerwone 350,OOtt 350,OOrl 0 

Produkty NO JI'OCh6~ wo~ pie<:zywo, ~je, llSO,oott 1650,OOrl 0 
3 • kawa hefbat3, casto 0f1IZ naaynla jednorazowego ...... 

\V'tteM p~ wokIntariuszy w tym ze znaJomokla 8SO,OOd 0,0011 850 .... 

4 . ~ mieoweco I op\ekwlOw os6b n\ewiOomych I I 

" mllntelekll.lalnvmi. , 
PomleszczenJa NO konotrt - koki6Il pomleszczenla w SOO,OOtt O,OOd SOO.OOd 

5. dolnvm kMdele na pn.Yll:otowanle posHlw tostaltrj I 
~i!tlI! pm!Z hr.rfN;: .~w. Ap. Piotra I hwla w locizl I 

6 
WykwiIllfikcwany lumaa: jezyka migowego 500,00 II ~ soo,OOtt 0 

Koszty og6tem: 
6350,0011 

I 
SOOO.OOrl. 1350.00 If 

Oswladczam(-y). ze. 
1) proponowane zadanle publlczne bl;::dzie realizowane wyf'lcznie w zakresie dzlalalnoki poiytku publicznego oferenta; 
2) w ramach sidadaneJ oferty przewldujemy pGl;ic ... ",ie*-!nlepobleranle* swiadczen plen1lilinych od adresat6w zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zat'lcznikach informacje S<I zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/ef@lrri* sldadaj'lCV niniejSZil ofertlil nie zalega (-jill*lre!, 86 NOW 1 optacaniem naleinoki z tytutu zobowiitzan 

podatkowych; 
5) oferent·/af.efef'rd* skladajilCV niniejszil ofert~ nie zalega (-jill*h?~). z oplacaniem naleinoSci z tytulu skladek na 

ubezpieczenia spoteczne. 

Data 17. 10.2018r. 

zatacznlk: 
w przypadku gdV oferent nie Jest zarejestrowany w Krajo.....-ym Rejestrze Sildo.....-ym - potwierdzona za zgodnoU. 
z oryginalem kopia aktualnego .....-yciilgu z innego rejestru lub ewidencjl. 

JI WartoU koSZIOw og6lem do ponie5ieniiz dotatji nie mote prlekroc:yt 10000 n. 
~ IW przypadku wspircla re"lItat]1 lad"nla pUbllcznego. 

2 


