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REALIZACJI ZADANIA PUBLICZ

Data i miejsc^^nia ofcri>

OFERTA/OFERTA WSPOLNA'

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ. 0 KTOREJ MOWA
W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE (D/. U. / 2010 r. Nr 234. po/. 1536).
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

kultura. sztuka, ochrona dobr kultun i dzicdztctua narodo\\cgo
(rodzaj /adania public/.ncgo)

Konkurs fotograficzny
..Pot^ga Lodzi - Po\\cr of Lodz 2016"

(lylul /.adania public/ncgo)

' okrcsic od 09.03.2016 do 6.06.2016

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

PRZEZ

Prezydent Miasta Lodzi - Urzad Miasta Lodzi
Departamcnt Architcktury i Rozwqju - Biuro Architckta Miasta

(organ administracji public/ncj)

skladana na podsta\\ie przepisow d/ialu II ro/d/ialu 2 usta\\ /. dnia 24 kwictnia 2003 r.
o d/ialalnosci po/ytku public/.ncgo i o \volonlariacic
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I. Dane ofcrcntu:

1) nazwa:

2) forma pnnvna:

Fundacja Ulicy Piotrkowskiej

( ) stowarzyszenie (X) fundacja
( ) kosciclna osoba prawna ( ) kosciclna jcdnoslka organizacyjna
( ) spoldziclnia socjalna ( ) iima

3) numcr \ Krajowym Rcjeslr/c Sqdowvm.
\ innym rejcsir/c
lub ewidcncji:

0000086466

4) dala \\pisu, rcjcstracji lub utworzcnia: 04.02.2002

5) n r N I P : 725-00-09-974

nrREGON: 004274527

6) adrcs:

miejscowosc:

ulica:

dziclnica
lub inna jcdnoslka pomocnicza:

Lodz

Piolrkowska 102

Srodmicscic

gmina: m. Lodz

powiat: m. Lodz

wojcwodztwo lod/kic

kod pocztovvy: 90-004

poczta Lod/

7) telefon: +48426364036

faks:

e-mail: fundacjadr/ '.pioirkowska.pl

http:// www.piotrkowska.pl

8) numcr rachunku bankowcgo: 43 1240 3015 1 1 1 1 0000 3412 3414

nazwa banku: Bank PEKAO SA I O/Lodz

9) nazwiska i imiona osob upowaznionych do Mariusz Sokolo\\'icz
reprezentowania ofcrenta:

Monika Bachmanska - Slowikowska

10 nazwa. adrcs i tclcfon kontaktowyjednostki organizacvjnej bczposrcdnio w>'konuja,ccj zadanic.
o klorym mo\\ \:

Fundacja Ulicy Piotrkowskiej
90-004 Lod/- ul. Piotrkowska 102. tel. +48 42 636 40 36

11 osoba upowazniona do skladania \\yjasnien dotyczacych ofcrty
(imi? i nazwisko oraz nr tclcfonu kontaktowego):

Fundacja U i f c y Pfotrk»w»kiej
90-004 t6d£, Piotrkowska 102
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Katar/yna Dzwonnik, tcl. +48 603 888 145
Monika Bachmariska - Slouikowska. Tcl. +48 514 492 299

12 pr/.cdmiol d/ialalnosci po/ytku public/.nego:

a) d/ialalnosc nicodplalna po/ylku public/ncgo

Fundacja Ulicy Piotrkouskiej prouad/i nicodplatnic d/ialania kulturalnc. cdukacyjnc. os\viatcnvc. \\yda\vniczc
/.godnc /c stalutcm. Cclanii d/.ialalnosci Fundacji sq:

1. Rc\valory/acja i re\vitalizacja ulicy PiotrkoAvskicj ora/ centrum Lod/i;
2 . Zacho\vanic historyczncgo cliaraktcru tcj ulicy i centrum Lodzi

oraz ich /nac/cnia dla lod/kicj kultun:
3 . Komplcksowe rozwiqzywanie \\yslepujac>ch tarn problcmou mics/kaniowvch. handlo\\>ch. uslugo\\ych.

OSAAialo\\ych. kulturalnych. etc.;
4 . Popular,zacja \vicd/y o ulicy Piotrkouskicj ^ d/icjach Lod/i

i jcj d/isicjs/ym /nac/eniu;
5 . Ro/\v6j \vs/clkich form d/ialaluosci naukou'cj. os\viato\vcj i kulturalncj, \i \via/x}cych 519 / ul

Piolrko^-skq i centrum miasta Lod/i;
6 . Utr/ymy\vanie vvi^/i z emigracjq pochod/.qcq z Lod/i.

b) d/ialalnosc odplatna poz> tku publiczncgo

Nic pro\vad/i.

13 jc/cli ofercnt prowadzi dzialalnosc gospodarczq:

a) numcr \\pisu do rcjestru pr/cdsipbiorcou

REGON 004274527

b) pr/cdmiot d/ialalnosci gospodarc/ej

68. 32, Z: Zarz^d/anic nieruchomosciami na zlcccnic
68. 20. Z: D/ialalnosc \c \\ynajmo\vania nicnicliomosci na wlasm rachunck
90, 04. Z: D/ialalnosc /Avi^zana / funkcjono\vanicm obicklou kulturalnych

II. Informacja o sposobic rcpre/cntacji ot'crcntow >vobcc or^aiui admini.stracji publie/,nej

«ra// pivvtoc/cnicm podstawy prawnej:

Sposob rcprc/cntacji /godny /e slatutcm Fundacji Ulicy Piotrkowskicj. Rcprczcntacja d\\uosobowa (Prc/cs ora/ C/lonck

Zarzqdu).

Ulley

«» ?2i5tlftft Piofrtevwlwi 1Q2
tel/fax 042 636 40 33, NIP: 756-00-09-974
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III. Szczeg61tm;v zakrcs ivcc/.owy xadania puhlicznego proponowaiicgo do rcalizacji:

1. Krotka charaktcrvslyka zadania publicznego:

Zadanie polcga na realizacji 10 edycji konkursu folografic/.ncgo ..Polpga Lodzi - Power of L6d7". Konkurs jest
: realizowany co-rocznie i gromadzi efekty obsenvacji i pos/ukiwari lematu dla fotograficz.nego zapisu obrazu Lodzi w
sposob odpowiadajacy idci konkursu.

Pomyslodawca i organizatorem konkursu jest Fundacja Ulicv Piolrkowskicj. Ccleni konkursu. ktorego picnvs/a cdycja
odbyla si? u 2007 roku, jest d/Jalanic na rzccz kszialtowania. upowszcchm'cnia i ulrwalcnia p07>tywiiego \\izerunku
miasla. Organizatorzy oc/ckujq od uczcstnikow nic tylko udokumentowania w formic ari>-styc/nej historyc/ncgo
dzicdzicUva jakim sa lodzkic /ab>1ki. ale takze tcj spuscizny. ktore zapisalo sip w pr/.eslr/cni miasla \\ formic ulotnej.
trudno doslrzegalnej i podlcgajaccj stopniowcj degradacji. Zadanicm konkursu jest przede wszyslkim zobaczenie Lodzi
jako miasla \vypclnionego pozytywnq encrgiq i kreah'\Mioscic) oraz podkrcslcnic /nac/enia \\spolc7esmch dokonaii
podnos/acych kondycjc miasla i micsxkaricow ^ kazdym aspckcic.

Konkurs ma formulp olwartq i odgn wa waznc znaczcnic nic l>lko \u lod/kich fotografo\\ Jcgo innowacyjnosc
i bezsprzeczna \\'artosc polcga na tym. iz obcjinujc suoim zasiegiem nic tylko profcsjonalistow. ale pr/edc wszysikim
amatorow. Konkurs odby\\a sip zawszc \\ dwoch kalcgoriach: picr\\szcj - dla dzieci i mlod/JC'/y do 16 roku z\'cia oraz

: drugiej (open) - obejmujqcej zaurodo\\Arch fotografow i amalorow po>v>'/ej 16 roku zycia. Kazd>' z autorow mo'/e zglosic
do 5 folografii. Zdjccia mogq b\ ^ykonanc do\Apolna tcchnika: czarno-biale lub barwne.

Zainteresowanie konkurscm \\isku profcsjonalnych folografow oraz wsrod amatoro\a z kazdym kolcjnym
rokiem. W ostatnicj. ubieglorocznej. dziewifjtej cdycji konkursu ..Polpga Lodzi - Power of Lodz 2015" vvziclo udzial ponad
100 aulorow . ktorzy zglosili lacznic 384 prac. Tegoroczn)' konkurs odbpdzic sic po raz dzicsiah.

1 Do jury konkursu zapraszani sa profcsjonalni iworcy 7 bran/y folografii: Lcokadia Bartos/ko - prc/cs Z\\ia/ku Polskicll
Arlysl6\w okrcg lodzki. Andr^cj Swictlik - art>psla folograf ZPAF. Slnwomir Gr/anck - prczcs Zarzadu
Lodzkicgo Towam'stwa Fotograficznego. Marck Janiak - Archilekt Miasta Lodzi i prof. Politeclmiki Lodzkiej. Witold
Kryinarys - arlysta fotograf ZPAF. Andr/ej Walczak - archilckl. mecenas Galcrii Atlas Sztuki oraz Wlodzimicrz Adamiak
- artysta plastyk i prof. Polilcchniki Lodzkiej. Bartlomicj Wojdak - Dyrekior Biura Promocji. Tunpstyki i Wspolpracv
z Zagranica Urxedu Miasta Lodzi, Monika Bachmanska - Slowikowska - Czlonck Zarzadu FUP. Nagrody i \\yroznicnia
prz\'zna\e si\o w kazdcj z kalcgorii.

Kazdii kolcjna cdycja konkursu koric7\ sip public/nq \ \>sia \ \  zdjpc. a co tr/.>- lata \\yda\\any jest album fotograficznv
bpdcic>' podsumowaniem dorobku trzcch kolejnych cdycji. Do lej pory \\ydano trxy tomy albumu: za lata 2007-2009, 2010-
2012, oraz 2013-2015. Albumy tc tworza poz>1ywn>- wizcrunck miasta i buduja lozsamosc lod/ian / miaslcm. Powsiajc w
ten sposob niezwykla fototeka. ktora przedstawia ..Lodz polpzna" - miasto z ktorego dumni moga bye lodzianic. Warto
dodac, zc album /a lala 2010-2012 /ostal uhonorowany nagrodjj Zlot> Ekslibris dla ,.Najlcpszego wydawnictwa
albumowcgo o Lodzi" za rok 2013.
Fotografic prc/cntowane na wystatic pokonkursowej sq ponadto umieszczanc \. dzipki c/emu zasipg ich
oglqdalnosci zuipksza sie.

U!!Cy
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2. Opis potrzcb wskazujijcych na koniccznosc wykonania zadania publiczncgo. opis ich przyczyn oraz skulkow.

Lodz jcsl miastcm. kiore zachowalo niezwyklq w skali europcjskicj staikture przcstrzennq XlX-wicczncgo
najdynamicznicj rozwijajacego 519 w tej cz^sci swiata. miasta krealywnego kapitalizmu. Niczwvklosc owczcsnej crupcji
budowlancj. bizncsowej i przcmyslowcj jest zapisana w tkancc uvorzaccj historyczne centrum Lodzi: ulicach. kamicnicach.
podworkach. palacach i zespolach fabrycznych. Matcrialnc dzicdzictwo Lodzi. mimo. zc naruszonc zcbcm czasu.
zaniedbanicm czy nicdoccnianicm pozoslajc swiadkicm przcszlosci. zyskuje i b^dzie zyskiwalo na warlosci z kazdym
dniem.

Zachowanc dziedziclwo materialnc Lodzi jest jednak wciaz mocno nicdocenionc. Wy-miana ludnosci miasta. klora
dokonala sie \\skutck dzialari wpjennych spo\\odouala, zc \\ielu micszkanco\c zna suojcgo miasta. Znaczna czcsc
przyjczdm ch inicszkanco\\ Lodzi \\m slopniu nic utozsamia sic z miastem. Wizcrunck miasta szarego. brudncgo.
\\iokicnniczcgo zostal mocno utrwalom \\ swiadomosci zarouno lodzianjak i micszkaiic6\ calcgo kraju. W skulck lego
Lodz caly czas jest trakto\va-na marginalnie i okrcslana jako miasto bcz zabytk6\v. bcz historii i niccicka\\c. klore nic ma
polencjalu luryslycznego. Pozostajc to \i z budo\\anicm dobrcgo zaro\Mio \\c\\'nctrzncgo jak i zcunctrzncgo
wizeninku miasla oraz jego inarki.

Matcrialnc dzicdzict\\ Lodzi. mimo. zc naruszone zebem czasu, zaniedbanicm c/y niedocenianicm pozostajc s\\iadkiem
przeszlosci. zysknjc i bedzie zyskiwalo na wartosci z kazdym dnicm. Odnajd>;\\-anie pol9znej Lodzi zaro\\no zapisancj
vv historyczncj. materialncj tkance miasla oraz \ po\> ch obccnie \\arlosciachjcst \vazn>'in przcslanicm konkursu
,,Potega Lodzi - Power of L6dz"\a konkursu jest dzialalnoscia, nicdochodowa. Jej cclcm sa zadania publicznc /wi^/anc z cdnkacji). populanzacja

dobrcgo wizerimku miasta. czy biido\A'anic loz-samosci Lodzi \\srodjego niicszkarico\ uzytkownikow. a takze
wspomaganic promocji miasla. Dofinansowanic z doiacji jest niczbcdnc do utrzymania ciaglosci i odpou icdnicj jakosci
w^-darzcnia.

3. Opis grup adrcsatow zadcinia publiczncgo:

Adresatami bczposrcdnimi konkursu sa profcsjonalni folograficy. jak i amalorz). pasjonaci Lodzi. Do konkursu ..Pot9ga
Lodzi - Power of Lodz 2015". czyli dzicwiatej edycji zglosilo si? 102 aulorow w dwoch katcgoriach: do lat 16 oraz
powyzej 16. roku zycia, zglasziijac 384 prac.

Warto zau\\'az\'c. zc do konkursu przyst9puJ3 nic lylko mieszl^anc} Lodzi. ale takzc uczcslnic> z innych miejscowosci.
Prz)klado\\'0. w ubicglorocznej edycji konkursn uczestnic\z Lodzi pochodzili z m.in.: Aleksandrowa Lodzkicgo.
Kazimicrza. Radomska. Antonicwa. Szymiszowa, Warszaw>r, Zgierza, Gostynia. Sieradza. Dabr6\\ki Wiclkicj. Stnkowa.
Kola. L9czycy. Dluto\\'a

Dotychczasowe dosuiadczenic zcbranc \\ organizacji konkursu poz\Aala sqdzic.
ze \u 2016 konkurs spotka si9 z podobnq lub \\ipksza liczba uczeslniko\y

90^004 i,6 p̂ Pfqtrkowska 102
x 04g 636 40 36, NIP: 7
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4. Uzasadnienie potrzcby dofinansowania z dotacji imvcstycji zwiazanych z realizacja zadania public/ncgo.
vv szczcgolnosci zc wskazaniem. w jaki sposob przyczyni sip to do podwyzszenia standardu rcalizacji zadania:

Nie dolvc/v.

5. Infonnacja, czy \ cia_gu ostatnich 5 lal oierent otrzyinal dotacjc na dofinansowanic imvestycji zwiazanych z realizacja.
zadania public/ncgo z podaniem inwestycji. ktore zostaly dofinansowane, organu. kiory ud/iclil dofinansowania. oraz daty
otrzyinania dotacj i :

Nic dotvczv.

6. Zakladane ccle rcalizacji zadania publicznego oraz sposob ich rcalizacji:

Celem konkursu jest zachgcenic ws/ystkich lodzian, uzytkownik6w miasia oraz folo-graf6w do zaintercsowania sip Lodzia
i jej imponujacq hisloriq. Konkurs skicrowany jest do \\szyslkich milosnikow folografii i Lodzi, zarowno profesjonalislow
jak i amatorow. Na uwagg zasluguje fakt. iz konkurs nic jest skicrowany lylko i w\-lacznie do doroslych uc/estnikow. ale
r6\\'iiiez do dzicci i mlodziezy. Jest to dzialanie bardzo wa/ne. ab>' zaintcresowac najmlodszych tcmal>ka fotografii. i co
najwa/nicjs/c. postrzcganiem miasia Lodz.

7. Miejscc realizacji zadania publicznego:

Konkurs fotograficzny swoiin zasiegicm obejmujc cale miasto Lodz (przeslrzennic). Wystawa pokonkursowa odbpdzic sie
w Lodzkim Tovvarz^'Stwie Folograficznym. przy ulicy Piolrko\\skicj 102 w Lodzi. natomiast prace z wystaw\
pokonkursowej publikowane bpda tak/e w lokalnych mcdiach i ogolnodostppncj sieci Internet na stronach intemetowych
Zleccniobiorcy. Micjsccm realizacji konkursu bcdzic biuro Fundacji oraz wynajmowane pomicszczcnia.

8. Opis poszczegolnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego:
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Zaprojektowanie dmkow Informacyjnych/promocyjnych
D/ialanie polcga na /aprojckto\vaniu plakatu promujaccgo konkurs. uloiki informacvjnej za\vieraja.ccj rcgulainin i kart9
/glos/cnioxvq. grafik do promocji konkursu AV sicci Internet ora/ dyplomow.
Dnik materialow informacvjnych/promocyjnych
Dzialanic polcga na druku \v\v. matcrialou.
Kolporta/ materialow informacyjnych/promocvjnych
Dzialanie polcga na kolporta/u \\AV. inatcrialow. t j . na ro/wics/aniu plakatow na slupach oglos/cniouych ora/ \
lokalach gastronomicznych, placowkach kulturalnych. uc/.elniach wy/.s/>'ch i nr/^dach. ro/.kladania \h micjscacli
rownic/ ulotck informacyjnych, umieszczaniu maicrialou \ sicci Internet (m.in. na slronic Zlcccniobiorcv. \c
spolcc/noscio\v>m Faccbook. \h lematyc/nych i lokalnych). \\ysylcc matcrialou placo\vkoni os\vialo\v> in
ora/ mcdiom branzowym i lod/kim.
Gromadzenie zglaszanych fotografii orax kart uczestnictwa \ konkursie
Obrady Ssjdu Konkurso\vej»o
D/ialanic ma na celu \\ylonicnic najleps/ych fotografii dla nagrod/cma ich antorou ora/ zakwalifikowanie prac do
wystawy pokonkursowej.

Twor/cnic cyfrowcj ba/y danych uczestniko^v orazfotografii /glos/onych do konkursu, rozkodowanie danych
osoboivych zwyciQ/cow
Pr/yj»otowanic oraz organizacja wystawy pokonkursowej >v galcrii Lddzkiego Towaivystwa Fotograficznego
D/ialanie polcga na przygotowaniu fotografii do ckspozycji. prcparacji \\lasci\\ych podpiso\\ pod fotografiami
rozmics/c/cniu \ elcmcnto\ galcrii. bic/accj obslud/c \.
Wernisaz wystawy pokonkursowej w galcrii Lod/kicgo Towar/Astwa Fotograficznego
Dzialanie polcga na przygotowaniu i ro/eslaniu komunikatu mcdialncgo o rozstrzygni^ciu konkursu. organi/acjc
\vcmisazu \vraz / wr^czcniem nagrod i podsumowaniem konkursu. Wykonane /osianq fotografic dokumcntujqcc
\\eniisa/ i \\ysta\ve.
Archiwizacja fotogratli

Dzialanie polcgaja.ee na zarchiwizowaniu odbitck fotografii zakwalifikowanych na \ \>sta\\ ora/ zorganizowaniu
cyfrowcgo archi\\nm wsxystkich fotografii zgloszonych do konkursu

Fundacja uifey
* 9£,n04 w<tt- P'ot*owska 102

SSSSSZ 636 4° 3<!tKiP: ^5^0-09.974
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9. Harmonogram

Zadanie publicxne rcali/owanc \ okrcsic od 9.03.2016 do 6.06.2016.

Poszczcgolne d/ialania
w zakrcsie realizowanego zadania public/nego

wraz z krolkim opiscm wykonania /.adania

Zaprojektowanie drukow

inforraacyjnych/promocyjnych

Dnik maicriatou informacyjnych/promocyjnych

Kolporla/ matcrialow

informacyjnych/promocyjnych

Oromadzenie /glaszanych Colograf) i

oraz kail uczeBtnictwa w konkursie

Obrady S;jdu Konkurso\\ego

Tworzenie cvfrowej baz>' danych uczestnikow

oraz fotogralli zglos/on>pch do konkursu, rozkodowanie

danvch osobowych z^yci^/.cow

Przygotowanie tbiogratli do wystawy pokonkursowcj w

galerii Lddzkiego Towarzystwa Potograficznego

Wystawa pokonkursowa \ galerii Lod/kiego Towarzystwa

Fotograficznego

Wcmisax i oglos/onie \v>nikow w galerii Lod/kiego

Towarzystwa Fotograficznego

Archiwizacja fotografii

Terminy
rcali/acji

pos/.c/cgolnych
d/ialari

09.03.2016

14.03.2016

15.03.2016

17.03.2016

18.03.2016

20.04.2016

21.04.2016

05.05.2016

11.05.2016

06.05.2016

13.05.2016

12.05.2016

19.05.2016

20.05.2016

03.06.2016

21.05.2016

04.06.2016

06.06.2016

Zlcccniobiorca lub inny podmiot.
kion \ \  kon> wal d/ialanic u xakrcsic

realizowanego /adania public/nego

We wszystkich d/.iahiniacli

podiniutein odpowied/ialnym btfdzie Fundacja Ulicv

Piotrkowskiej.
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10. Zakladanc rc/ultaty reali/acji zadania public/nego

Do rezultatmv krutkotnvalych zalicxaiq sic:

Wernisaz wystawy pokonkursoncj iv galerii Lodzkiego T(mar/yst\va Fotogratlc/ncgo

Wydar/.cnic xgromadxi uczestmkou konkursu, przedstawicieli medio\\ \\ladx samorzadowych, organixacji poxarxado\h orax

instytucji kultury i bedzie okaxja do propagovvania warlosci reprezentowanych przex lodzkq architekture xapisana \j

spnscixnie miasta.

• Wystaiva pokonkursowa w «alerii Lodzkicgo Towar/ystwa Foto«rafic/nego

WysUma zorganizowana xostanie na przeslr/em d\\'6ch tygodni i skupi mvage osob xa\\odo\\ /.ajinujacych sic tbtografia na

plastycznym aspekcic srodinicjskicj tkanki iniejskicj Lodzi, a lakzc xacickaui osoby spoza braiizy fotograficznej \\ixcrunkaini

miasta przedstawionymi na najlepszych Ibtografiach, xachecajijc do xainlcrcso\\ama sic historiq Lodxi.

• Internctu\va \vysta^a futogmfii w senvisie spolecznoicfowym Facehuok
Fotografic zakwaliflkowane na wysta^'c pokonkursowa xoslanq mnicsxcxonc ponadto \c spolccxnoscio\\ym l;accbook

(na lanpagc'u /Icccmoriorcy). aby dotrzec z nimi do sxcrsxego grona odbiorcou' (nicogranicxonego geograficxmc). Dxicki tcinn

rozu'iqxaniu tbtografic z\skajq drugic, pom'stawowe x\'cic: b^dq komentowane prxcx intcrnclowq spolccxnosc oraz udoslcpmanc

micdzy uz\tkovvinkami.

• Rclacjc mcUiow
Zaklada sic nxyskanic min. 20 wiadomosci przygoto\\an>'ch prxex ok. 10 rcdakcji prasowych. co poxwoli na dotarcic

z prxcslanicni konkursu do ich odbiorcow. /jedncj stron>' prx\cz>'ni sic lo do promocji samcgo \\ydarzenia i xachcci do \\y,iecia

w nim udzialu, a x drugicj strony umozliwi prezcntacjc najlepszych prac i z^roci u\\agc na pickno xabudoxw miasta.

Do rexultattMv dlugutnvalych xahcxajq sic:

• Album lbto«rafic/ny ,,Pot(;ga Lodzi - Power of Lod/"
Cx\sarl> jux loin Albumu plannje sic \\ydac wroku 2018, a jcgo zadanicm jest promocja Lodzi jako miasta o ponadprxeciv'tn\ch

walorach architckloniczno-urbanistycxnych poprxcx prcxcntacjc najlcpsxs'ch fotogralli x Irxoch ed>rcji konkursu: 2016. 2017 orax.

2018.

• \V/rost zainterescmania historiij Locl/i oraz jej materialnym U/ied/ictivcrn kulturowym
Tcmal konkursu mcjako wynuisi u jcgo uczcstnikow z\\Tocenic u\\'agi na archilcktonicxnej i urbanistyczncj spusciznic Lodzi, co

stanowilo okazje do zaintercso\a sic jej genezq: losami orax wspolcxesnq rolq dla toxsamosci miasta.

• Popularyzacja po/ytv'Avnego ivizerunku miasta Lodzi

Tematyka konkursu oraz jego \\-yniki \\pisuja, sic \e \\ixcrunku Lodxi jako iniasla a\\augardo\, nicsxtampowego, z

unikalnq struklurq i Ibnnq zabudo\v>, jako micjsca sprxyjajqccgo krcaUAMiosci.

BudoMii toxsamusci z miastem wirod jc«o miew.kahcim i u/ytkounikcm
Konkurso\\ lo\varz\szyc bedxic kaxdoraxo\\ narracja wartosciujqca lodxkq specs fikc i imikalnosc. odwolujaca sic do silnych

xwiqxkbw x prxcslrxcniq miasta.

Uliey
90-004 Wctf, Piotrkcwska

™? °f2 63fi 4G
zarej^trowan* w o o n o r n
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IV. Kalkulacja przewidywanych kos/tow rcalizacji /adania publicznego

1. Kos/lons /c \v/glpdu na rod/.aj kos/.lo\v:

Lp.

I

I.I

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

17

i
IS

II

1! 1

II. 2

II.3

II.4

III

IV

Rod/aj kos/low

Koszty merytoryczne

Zaprojektowame drukow
informiicyjno-promocyjnych

Druk ulotek mformacyjnych

Druk plakalu

Orgamzacja ohrad
Sadu Konkursowego
oraz wermsazu wystawy

Zakup nagrod rzeczo\vych
dla zvvyciezcow konkursu

Przygotmvame i organi-zacja wystawy
w Galeni Lodzkiego Towarzyslwa
Fotograficzncgo

Dokumcntacja Ibtograficzna

Archiwix.acja
zgloszonych fntografii

Koszly obslugi zadania publicznego

Wynagrndzenie
dla koi irdynalnra rcii l ixatnra konkursu

Uslugi ick'komunikacyjne

Wynajcm pomieszczen
magazynowych

Kolportaz ulotek inlbrmacyjnych i
plakatow

Innc koszty. wtym koszty vvyposazeni

nn: d < i t > i xy

Ogolcm

Iloscjcdnostek

1

1500

150

1

1

1

1

1

3

3

3

1

i promocji

nie dotyczy

Koszl
jcdnostkowy

(w zl)

550

0,35

4,93

61)1)

600

1000

2(10

200

1400

109

266,7

250

nie dotyczy

Rod/.aj
miary

komplet

sztuka

komplet

komplet

komplet

kntnplet

kcimplet

komplel

miesiqc

miesiiic

miesiac

komplet

n ic dotyczy

Koszt
calkovvitv

(w zl) '

550,00

530,00

740.00

, „ ! . . , , ; :

600.00

1 OOO.UO

200,00

200,00

4200,00

327.00

800,00

250.00

9 997,00 |

/ tego
do pokrycia

z wnioskowa-
nc] dotacji

(wzJ)

550,(lO

530,00

74n,OU

600,00

• , . . , ( !

1 000,00

200,00

200,00

4 200,00

327,()i.)

800,00

25U.UU

9 997,00

7. ICgO

/ finanso-wych
srod-ko\ wias-

: nych. srod-
kow z ininch
xrodcl, wtym
vvplal i oplat
adrcsato\

/adania pub-
lic/ne-^o

(\  zf)

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

O.i 10

0,00

0,00

0,00

Koszl do po-
krycia z \\kla-
dn osobo\\e-

go. \ tym
prac>- spo-

lecznej
czlonkow

i swiadczon
wolontariuszy

(w zl)

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,( )0

0.00 -

n.( n )

0,00

0,00

: ) . ( i )

o.oo

0,00
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2. Pr/c\vid> \\anc /rodla finanso\vania /adania public/.ncgo:
; . . . . . . . .

1) Wnioskowana kwota dolacji 9 997.00 7.1 ] ()().()()%
4- " . . .

2) : Srodkl Unansowe \vlasne 0,00 A (),()()%
" . . . . .

3) I Srodki finansowc z innych zrodel ogolem 0.00 A

(srodki tinansovve wymiemone \ pkt. 3 1-3.3)

3 .1) ! \\plat\ i oplaty adresatow /adania publicznego 0,00 A 0,00%

3.2) srodki linansowc z innych zrodel public/nych 0,00 A 0,00%

(\ szczeg61no£ci: dotacje z budzetu pansi^'ti lub bud/clu

jednostki samor/qdtt tcrNlorialnego. lunduszy cclow)-rch,

srodki /. rundusz>' strukturalnych)

; 3.3) pozostale 0,00/.I 0.00%
"

4) I Wklad osobowy (w tym swiadc/enia \vo Ionian us/, y i praca 0.00 A 0,00%

: spolcc/na c/.lonkow)

5) Ogolcm (srodki \\-ymieiiione \. 1 - 4 ) 9 997.00 /I 100,00%

3. Finanso\vc srodki / innych zrodel publicznych:

Inlonnacja o tym, czy wniosck "• Temiin ro/patrzcnia -

Na/\\a organu administracji (oterla) o prz>'znamc srodkou \u \\mosko\
Kwota srodkow

publicznei lub inncj jednostki /ostal(-a) rozpatrzony(-a) (olcrt) raerozpatrzonych
(\ zl)

sektora fmansow public/nych pozytywnie, cz\ tc/ me zostai(- do c/asu zlozcma lumejszej

a) jcszc/e ro/patr/on\'(-a) olort\

nie dotyczy
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Uwagi. ktorc mogq mice znaczenie pr/y occnie kosztprysu:

nie dotyczy

V. Innc nybrane informacjc dotvc/i|ce /adania publicznego

I. Zasoby kadrowe pr/c\vidv\vane do wvkorzyslariia przy rcali/acji /adania public/.ncgo:

Realixacjc /adania wspieraja:

Marias/ K. Sokolowicx - doktor nank ekonomic/nych. Absohvent kicninku Gospodarka Pr/estr/enna na Wyd/iale Kkonomic/no-

Socjologicznym Uni\versytetu Lodzkiego. Czlonek Towarzyslwa Urbanistow Polskich orax cxlonck zar/adu polskicj sckcji luiropcan

Regional Science Association.

Ponadto. Pelnomocnik Rcktora Uniwersytetu Lodzkiego ds. Zrownowaxonego Transports Pracownik akadcmicki Instytulu Gospodarki

Przcslrxcnnc] Uniwersytetu Lodzkiego. W swojej pracy zajmujc sic xagadmeniami ekonoinn inststucjonalncj oraz moxh\\osci jej

integrac|i / hadaniem procesoxv roxwoju lokalnego i regionalnego. Spccjalixuje sie rowiiiez w inarketingu iniast i xarxqdxamu \e

public?.nyni. Aulor ponad 70 publikacji iiaukovvAch w jezyku polskim i angielskim ora/ kilkunaslu ekspert\ dla siinior/qdovv. W latach

2009-2013 /dobywal doswiadcxeniejako praco\\nik Urzcdu Miasta Loil/i, odpowicd/ialny za dxialaiiia na rzecz rewitalizacji ul.

PiotrkoNvskiej. Swqjq wiedze i dos\\'iadczcme poglebia podczas licxnych \vyjazd6\\ i stazy zagranicznych, in. in. do Fnmcji, Niemicc,

Sxkocji, Portugalii. Rosji, Ukrainy. Slo^acji, Bulgarii. W \\olnych chuilach duzo c/>pta, sxczegolnie literature \vspolczesna ora/.

angazuje si^ na rzecz roxwoju jego rodzinnego miasta - Lodzi.

mgr mx arch. Monika Bachmaiiska-Slowikowska - C/.lonck /.ar/adu l-'undacji Ulicy Piotrkowskicj Absoh\'entka kiemnku Architcklura

i Urbamslyka na ^Ard/iale Budo\\niclwa Architekturv i In/N'iiierii Srodowiska Polilechniki Lodxkiej. C)d 2008r. w pracy xawodowej

/ajmuje sn; /aro\\no sporzqdxaniem projektow archilektonicznych, jak ro\\niez plano\\ miejscou'ych i sludiou u\i i

. kierunkow xagospodarowania pr/estrzenncgo- Od ponad roku wspiera l-'undacji; \j i jej xad;m Statuto\\'>'ch. Wspierala m. uv

organizacjv1 konkursn ..Najleps/e Wnelrze Roku'" orax \\->'darzenia kohcxacego rok Jubileuszu 25-tecia I'undacji Ulicy Piotrko\\skiej

,.Bliskie Spotkanie Przyjaciol Piotrkowskiej.

Katarzyna l)x\\'onnik - Kierownik Biura Fundacji Ulicy Piotrkowskiej. Odpowiadala m.in. za organizacje ..Urodzin Tuwima 2013",

konkursuna ..Najlepszc Wnetrze Roku 2013,2015" oraz uczcstnic/yla \i poprzedmch ed>cji Konkursu folograficznego

..Potega Lod/i - Power of Lodz" ( t j . w latach 2013,2014,2015). Wspoluczestniczyla. kicro\\ala \\>darzemami roku Jubilenszoxvego

FUP \ 2015roku. Jej doswiadczenie w xakrcsic koordynacji dxiahm praco\\iiiko\\ i wolontanusxy Fundacji oraz \\iedza z zakresu

ksiegou'osci i obslngi administraeyjnej projeklowpozwola na sprawnq realizacje zadania pubhc/nego

2. Zasob)1 r/.ec/ou'c oferenia przcwidywanc do \\>:kor/> stania pr/>- realiz^icji zadania:

/:asob>' rzeczowe stanowic beda biuro orax \\sx>stkie ur/qdxenia i sprzet biuro\v> Fundacji Ulic\j polr/ebne do rcalizacji

/adania.

Fundacja Uilcy PfotrKowskfe?
90-004 t.6dz, Piotrkowoka 102

teWax 042 636 40 36, NIP: 725-00-00-974
zarejestrowana w £i&z& RejonoWym
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3. Dotychczasowe doswiadczenia w rcali/acji zadaii publicxnych podobncgo rod/aju
(ze wskazaniem. ktore z tych xadari realizowane byly we wspolpracy z adminislracja. publicznaj

Fundacja Ulicy Piotrkowskiej powstala wroku 1990. Od pocxqtku powslania Fimdacja jest stalyni animalorem zdarxeri, akcji i inicjatyw
budujacvch nowy wymiar i spoleczne znaczenie ulicy Piolrkowskiej (m.in. Swieto Ulicy Piotrkowskiej). Wiekszosc z nich stala sic

powtarzalnymi cyklicxnic imprezami. Powszechnie xnanym prxedsicwzieciem jest Pomnik Lodzian Przelomu Tysiqcleci skladajacy sie z
ponad 13 lys. - ufundowanych przez lodxian i prz>jaciol Lodzi - imieimych kostek, \\budo\\anych \ posadxke ulicy Piolrkowskiej.

Do najwazniejszych dzialan Amdacji naleiy rewaloryzacja ulicy Piotrkowskiej i jej sasiedxlwa; zachowanie histor\'cznego charakteru tej

nlicy i jej znaczenia dla lodxkiej kultiin.': roz\\'6j wsxelkich Ibmi dxialalnosci naukowej, oswiatovvej. kultLirulnej wiqzqcych sie z uliuj
Piotrko\\ska i centrum miasta Lodzi, a takze utrzymywanie wiezi x einigracjq pochodzqca x Lodxi.

Do najv\axniejsxych / projektow Fundacji Ulic\ Piolrkowskiej moxna zaliczyc:
1. Akadeniickie Ogolnopolskie Regaty Ulic>' Piotrkou'skicj,
2. Konknrs Ibtograficxny ..Potega L.odzi - Power of Lodz",

3. Konkurs na ,.Najlepsze Wnetrze Roku'\ . ,.Urodxmy Tuwima",

5 . Gwiaxdka x Piotrkowskq.

Wszystkie z w\v. projektow byly realizowane we wspolpracy x jednostkann administracji pub-hcznej, xwlaszcxa xas w parlnerstwie z

Urzedem Miasta Lodzi.

4. Infonnacja. czy oferent przewiduje zlecac realizacj? zadaiiia public/.nego \ tnbie, o ktoryin mowa \ an. 16 usl. 7
ustawy z dnia 24 k\\'ictnia 2003 r. o d/ialalnosci pozytku publiczncgo i o \A'olontariacic

Nie.

Oswiadczam(-y). ze:
1) proponouanc zadanic publiczne w calosci miesci si?

w zakresie dzialalnosci pozytku publiczncgo orcrcnta/ofcrcntow.
2) w ramach skladancj ofcrtv przcwidujcmy pobicranic/niepobicranic oplat od adrcsal6\ zadania:

oferent/afepeReijest/sq zwiqzany(-ni) uinicjszq ofcrly do dnia _ :

3) w zakresie zwiqzanym z otwartym konkursem ofert. w tym z gromadzcniem. przct \\arzani em i przekaz>^\\anicm danych
osobowych. a takze wprowadzanicm ich do systemow informalycznych, osoby. klorych le dane dotyczq. zlozyly stosownc
oswiadczcnia zgodnic z usta\\ z dnia 29 sicrpnia 1997 r. o ochronic danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101. pox. 926, z pozn. zm.);

4) oferent/efefenei skladajqcy niniejszq ofcrtc nie /alcga( Jq)/znloga( jq) z oplacanicm naleznosci z t\tulu
y.oboNviazan podalkowycli/skladek na ubcxpicczenia spolecznc:

5) dane okreslone w czesci I ninicjszcj oferty sq zgodnc z Krajo\\-yin Rcjcslrcm Sc|do^^'inA\laGci\\'q
6) wszystkic podanc \c oraz zalqcznikach informacje sa. zgodne z aktualnym slancm praAxnym i faklycznym.

Pundacja Ullcy
90-004t6^z, Piotrkowska 102

tel/fex 042 636 40 36. N|P- 7^5-00 03-974
zarejestrowana vv 3̂ :1?!® P.̂ jonoxvyrn
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Prezes
Zarzadu Fundacji

olowiczM^rius

Fundacja Ulicy PiotrkowskieJ
90-004 L6dz, Piotrkowska 102

tel/fax 042 636 40 36, NIP: 725-00-09-974
zarejestrowana w Sa.dzie Rejonowym

dla todzi 6r6dmieScia w todzi
XX Wydziat KRS Mr KRS 0000086466

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osob upowaznionych

do sktadania oswiadczeh woli w imieniu
oferenta/oferentow)

Data M, 01.

Zatqczniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sa.dowego, innego rejestru lub ewidencji.
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow sktadaj^cych ofert^ wspoln^ niz wynikaja_cy

z Krajowego Rejestru Sa_dowego lub innego wlasciwego rejestru —dokument potwierdzaj^cy upowaznienie
do dzialania w imieniu oferenta(-ow).

Poswiadczenie z lozenia o fe r ty

Adnotacje urzedowe



Uchwala nr. 1
Rady Fundacji Ulicy Piotrkowskiej

z dnia 10 grudnia 2015 roku
w sprawie zmian w skladzie Zarz^du FUP

Rada Fundacji powotuje na Prezesa Zarz^du FUP pana Mariusza Sokolowicza

W glosowaniu jawnym uczestniczyto .. .4 czlonkow Rady FUP.

Za glosowalo .... J czlonkow Rady FUP,

Przeciwnych bylo ..(J... czlonkow Rady FUP,

Wstrzymalo si? v... czlonkow Rady FUP.

Wykonanie uchwaly powierza si? Zarz^dowi Fundacji.

Za Rade Fundacji

uiicy
90-004 t6d*,P!o*kow$ka 102

tel/fex 042 636 40 .,
zarejestrowana w

dla todzi 6r6di
XX Wycfzla* KRS Nr I:

_•': 725-00-09-974
7 re Rejonowym

'S 0000086466



Uchwala nr. 2
Rady Fundacji Ulicy Piotrkowskiej

z dnia 10 grudnia 2015 roku
w sprawie zmian w skladzie Zarzadu FUP

Rada Fundacji powoluje czlonkow do Zarzadu FUP pania^ Monik? Bachmariska
Slowikowsk^.

W glosowaniu jawnym uczestniczylo ,.Jt czlonkow Rady FUP.

Za glosowalo ft.... czlonkow Rady FUP,

Przeciwnych bylo .. Q... czlonkow Rady FUP,

Wstrzymalo sie ....(/.... czlonkow Rady FUP.

Wykonanie uchwaly powierza si$ Zarz^dowi Fundacji.

Za Rad$ Fundacji

Funaacja Ulley Plotrkowskiej^A v^
90-004 t«W*. Piofrkcwskn 102 *A^fcL*f

Wax 042 63640 MTNIP; 725-00-09-974- OftVrM»iAj. -,,
zarejestrowar^ wNS^dzie Rejonowym

dte Lodzi 3r6d'r»)4»Acia w tedzi
XV VVytJzifti KRS Nr/K*?s 000008846^


