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Data i miejsce ztozenia oferty
(wypelnia organ administracji publicznej)

OFERTA/OFERTA WSPOLNA*

ORGANIZACJI POZARZA.DOWEJ, O KTOREJ MOWA
WART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA24 KWIETNIA2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO

I OWOLONTARIACIE(Dz. U.z2010 r. Nr 234, poz. 1536),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

kultura, s z tuka , ochrona dobr kul tury i dziedzictwa narodowego
(rodzaj zadania publicznego)

Konkurs fotograficzny
//Potgga £odzi - Power of Lodz 2015"

(tytuJ zadania publicznego)

w okresie od 16 .03 .2015 do 12 . 0 6 . 2 0 1 5

WFORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

PRZEZ

Prezydent Miasta Lodzi - Urz^d Miasta Lodzi
Departament Architektury i Rozwoju - Biuro Architekta Miasta

(organ administracji publicznej)

sktadana na podstawie przepisow dziatu II rozdziaiu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
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I. Dane oferenta:

1) nazwa:

2) forma prawna:

3) numer w Krajowym Rejestrze
Sa.dowym, w innym rejestrze
lub ewidencji:

4) data wpisu, rejestracji iub utworzenia:

5) nrNIP:

nrREGON:

6) adres:

miejscowosc:

ulica:

dzielnica
lub inna jednostka pomocnicza:

gmina:

powiat:

wojewodztwo

kod pocztowy:

poczta

7) telefon:

faks:

e-mail:

http://

8) numer rachunku bankowego:

nazwa banku:

Fundacja Ulicy Piotrkowskiej

( ) stowarzyszenie (X) fundac ja
( ) koscielna osoba prawna () koscielna jednostka organizacyjna
( ) spoldzielnia socjalna ( ) inna

0000086466

04 .02 .2002

725-00-09-974

004274527

Lodz

Piotrkowska 102

m. Lodz

m. Lodz

lodzkie

90-004

•Lodz

+48 42 636 40 36

fundacja@piotrkowska.pi

www.piotrkowska.pi

43 1240 3015 1111 0000 3412 3414

Bank PEKAO SA I O/Lodz

9) nazwiska i imiona osob upowaznionych wiodzimierz Adamiak
do reprezentowania oferenta:

Katarzyna Janicka

Agata Wereszczyriska

10 nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonuja.cej zadanie,
o ktorym mowa w ofercie:

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

11 osoba upowazniona do sktedania wyjasnieh dotycza^cych oferty
(imiei nazwisko oraz nrtelefonu kontaktowego):
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Katarzyna Dzwonnik, tel. +48 603 888 145

12 przedmiot dziatalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodptatna pozytku publicznego

Fundacja Ulicy Piotrkowskiej prowadzi nieodplatnie dzialania kulturalne,

edukacyjne, oswiatowe, wydawnicze zgodne ze statutem. Celami dzialalnosci

Fundacji sa.:

1. Rewaloryzacja i rewitalizacja ulicy Piotrkowskiej oraz centrum Lodzi;

2. Zachowanie historycznego charakteru tej ulicy i centrum Lodzi
oraz ich znaczenia dla lodzkiej kultury;

3 . Kompleksowe rozwiazywanie wystepuj a.cych tarn problemow mieszkaniowych,

handlowych, uslugowych, oswiatowych, kulturalnych, etc.;

4. Popularyzacja wiedzy o ulicy Piotrkowskiej w dziejach Lodzi
i jej dzisiejszym znaczeniu;

5 . Rozwoj wszelkich form dzialalnosci naukowej, oswiatowej i kulturalne^,

w szczegolnosci wia.zacych sie z ulica Piotrkowska_ i centrum miasta Lodzi;

6 . Utrzymywanie wiezi z emigracja pochodzaca. z Lodzi.

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

Nie prowadzi.

13 jezeli oferent prowadzi dzialalnosc gospodarcza.:

a) numerwpisu do rejestru przedsie.biorcow

REGON 004274527

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

68, 32, Z: Zarza.dzanie nieruchomosciami na zlecenie
68, 20, Z: Dzialalnoscw zakresie wynajmowania nieruchomosci na wlasny
rachunek
90, 04, Z: Dzialalnosc zwia^zana z f unkcj onowaniem obiektow kulturalnych

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentow wobec organu administracji publicznej
wraz z przytoczeniem podstawy prawnej:

Sposob reprezentacji zgodny ze statutem Fundacji Ulicy Piotrkowskiej .
Reprezentacja trzyosobowa (Prezes oraz Wiceprezesi Zarza.du) .
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III. Szczegotowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji:

1. Krotka charakterystyka zadania publicznego:

Pomyslodawcai organizatorem konkursu fotograficznego ,,Potega iodzi — Power
of Lodz" jest Fundacja Ulicy Piotrkowskiej. Celem konkursu, ktorego pierwsza edycja
odbyla slew 2007 roku, jest dzialanie na rzecz ksztaltowania, upowszechnienia
i utrwalenia pozytywnego wizerunku miasta. Konkurs jest realizowany co-rocznie
i gromadzi efekty obserwacji i poszukiwan tematu dla fotograflcznego zapisu obrazu
Lodzi w sposob odpowiada j a_cy idei konkursu. Organizatorzy oczekujaod uczestnikow
me tylko udokumentowania w formie artystyczne] historycznego dziedzictwa jakim sa
lodzkie zabytki, ale takze tej spuscizny, ktore zapisalo slew przestrzeni miasta w
formie ulotnej, trudno dostrzegalnej i podlegajace] stopniowej degradacji.
Zadaniem konkursu jest przede wszystkim zobaczenie iodzi jako miasta wypelnionego
pozytywna energia. i kreatywnosciaoraz podkreslenie znaczenia wspolczesnych dokonan
podnoszqcych kondycj e miasta i mieszkaricow w kazdym aspekcie.

Konkurs ma formule otwarta. i odgrywa wazne znaczenie nie tylko w srodowisku
lodzkich fotografow. Jego innowacyjnosci bezsprzeczna wartoscpolega na tym, iz

obejmuje swoim zasiegiem nie tylko profesjonalistow, ale przede wszystkim
amatorow. Konkurs odbywa siezawsze w dwoch kategoriach: pierwszej - dla dzieci
i mlodziezy do 16 roku zycia oraz drugiej (open) - obejmuja.cej zawodowych
fotografow i amatorow powyzej 16 roku zycia. Kazdy z autorow moze zglosic

do 5 f otograf ii. Zdjecia moga. bye wykonane dowolna. technika^: czarno biale
lub barwne.

Zainteresowanie konkursem w srodowisku profesjonalnych fotografow oraz wsrod
amatorow wzrasta z kazdym kolejnym rokiem. W ostatniej, ubieglorocznej, osmej
edycji konkursu ,,Potega Lodzi -Power of Lodz 2014" wzielo udzial ponad 217 autorow
(o 74 wiecej w porownaniu z edycj a, siodma.) , ktorzy zglosili la.cznie blisko 659
prac. Tegoroczny konkurs odbedzie sie po raz dziewia^ty.

Do jury konkursu zapraszani sa. profesjonalni tworcy z branzy fotografii: Leokadia
Bartoszko - prezes Zwia.zku Polskich Artystow Fotografikow okreg lodzki, Andrze]
Swietlik - artysta fotograf ZPAF, Slawomir Grzanek - prezes Zarza.du Lodzkiego
Towarzystwa Fotograflcznego, Marek Janiak -Architekt Miasta Lodzi i prof.
Politechniki Lodzkie], Witold Krymarys - artysta fotograf ZPAF, Andrzej Walczak -
architekt, mecenas Galerii Atlas Sztuki oraz Wlodzimierz Adamiak - artysta plastyk
i prof. Politechniki Lodzkiej, Prezes Zarzcidu Fundacji Ulicy Piotrkowskiej,
Bartlomiej Wojdak - Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Wspolpracy z Zagranica.
Urzedu Miasta iodzi. Nagrody i wyroznienia przyznawane sa_ osobno w kazdej z
kategorii.

Kazda kolejna edycja konkursu kohczy sie publiczna. wystawa. zdj ec, a co trzy lata
wydawany jest album fotograficzny beda.cy podsumowaniem dorobku trzech kolejnych
edycji. Do tej pory wydano dwa tomy albumu: za lata 2007-2009 oraz 2010-2012.
Najlepsze fotografie z dziewia^tej edycji konkursu zostana, umieszczone w kolejnym,
trzecim tomie. Albumy te tworza. pozytywny wizerunek miasta i buduj a. tozsamosc
lodzian z miastem. Powsta^e w ten sposob niezwykla fototeka, ktora przedstawia
,,L6dz potezna." - miasto z ktorego dumni mog^ bye lodzianie. Warto dodac, ze album za
lata 2010-2012 zostal uhonorowany nagroda. Zloty Ekslibris dla ,,Na]lepszego
wydawnictwa albumowego o Lodzi" za rok 2013.
Fotografie prezentowane na wystawie pokonkursowej sa_ponadto umieszczane
w Internecie, dzieki czemu zasieg ich oglsidalnosci zwieksza sie.

strona 4 z 14

IV--



2. Opis potrzeb wskazuja.cych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutkow:

Lodzjest miastem, ktore zachowalo niezwykla. w skali europejskiej strukture
przestrzenna.XlX-wiecznego najdynamicznie] rozwijajacego slew tej czesci swiata,
miasta kreatywnego kapitalizmu. Niezwykloscowczesnej erupcji budowlane],
biznesowej i przemyslowej jest zapisana w tkance tworz^ce] historyczne centrum
Lodzi: ulicach, kamienicach, podworkach, palacach i zespolach fabrycznych.

Materialne dziedzictwo Lodzi, mimo, ze naruszone zebem czasu, zaniedbaniem
czy niedocenianiem pozostaje swiadkiem przeszlosci, zyskuje i bedzie zyskiwalo
na wartosci z kazdym driiem.

Zachowane dziedzictwo materialne Lodzi jest jednak wcia^z mocno niedocenione. Wy-
miana ludnosci miasta, ktora dokonala sie wskutek dzialari wo jennych spowodowala, ze
wielu mieszkancow nie zna swojego miasta. Znaczna czescprzyjezdnych mieszkancow
Lodzi w duzym stopniu nie utozsamia sie z miastem. Wizerunek miasta szarego,
brudnego, wlokienniczego zostaimocno utrwalony w swiadomosci zarowno lodzian jak i
mieszkancow calego kraju. W skutek tego 3L6dz caly czas jest traktowa-na marginalnie
i okreslana jako miasto bez zabytkow, bez historii i nieciekawe, ktore nie ma
potencjalu turystycznego. Pozostaje to w sprzecznosci z budowaniem dobrego
zarowno wewnetrznego jak i zewnetrznego wizerunku miasta oraz ]ego marki.

Materialne dziedzictwo Lodzi, mimo, ze naruszone zebem czasu, zaniedbaniem czy
niedocenianiem pozostaje swiadkiem przeszlosci, zyskuje i bedzie zyskiwalo
na wartosci z kazdym dniem. Odnajdywanie poteznej Lodzi zarowno zapisanej
w historycznej, materialnej tkance miasta oraz w powstaj a_cych obecnie wartosciach
jest waznym przeslaniem konkursu ,,Potega Lodzi - Power of Lodz".

Realizacja konkursu jest dzialalnoscia. niedochodowa.- Jej celem sa, zadania publiczne
zwia_zane z edukacja., popularyzacja. dobrego wizerunku miasta, czy budowanie toz-
samosci Lodzi wsrod jego miesEkancow i uzytkownikow, a takze wspomaganie promocji
miasta. Dofinansowanie z dotacji jest niezbedne do utrzymania ciaglosci i
odpowiedniej ^jakosci wydarzenia.

3. Opis grup adresatow zadania publicznego:

|Adresatami bezposrednimi konkursu sa profesjonalni fotograficy, jak i amatorzy,
]
[pasjonaci Lodzi. Do konkursu ,,Potega Lodzi -Power of Lodz 2014", czyli osmej
jedycji zglosilo sie 217 autorow w dwoch kategoriach: do lat 16 oraz powyzej
16. roku zycia, zglaszaja.c 659 prac.

Warto zauwazyc, ze do konkursu przystepuja nie tylko mieszkancy Lodzi, ale takze
!innych miejscowosci. Przykladowo, w ubieglorocznej edycji konkursu 84 uczestnikow
|pochodzilo z wojewodztwa lodzkiego (m.in. Aleksandrow Lodzki, Andrespol,
IBelchatow, Glowno, Koluszki, Konstantynow iodzki, Kutno, task, i^czyca, iowicz,
1Opoczno, Ozorkow, Pabianice, Poddebice, Rzgow, Sieradz, Skierniewice, Tomaszow
| Mazowiecki, Wielun, Zdunska Wola, Zgierz) oraz z miast od Lodzi odleglych,
Istanowia.cych wazne osrodki administracyjne i kulturowe na mapie kra^u (m.in.
I
IKalisz, Kielce, Oswiecim, Plock, Radom, Torun, Warszawa).

Dotychczasowe doswiadczenie zebrane w organizac]! konkursu pozwala sa^dzic,
! ze w roku 2015 konkurs spotka si^ z podobnej lub wieksza. liczba. uczestnikow.
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4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja. zadania publicznego,
w szczegolnosci ze wskazaniem, w jaki sposob przyczyni sie to do podwyzszenia standardu realizacji zadania:

!Nie do tyczy .

5. Informacja, czy w ciqgu ostatnich 5 lat oferent otrzymal dotacj^ na dofinansowanie inwestycji zwiazanych
z realizacja. zadania publicznego z podaniem inwestycji, ktore zostaty dofinansowane, organu, ktory udzielil
dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji:

j Nie dotyczy.

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji:

Celem konkursu jest zachecenie wszystkich lodzian, uzytkownikow ruiasta oraz foto-

grafow do zainteresowania sieiodziai j e j imponujaca, historia. Konkurs skierowany

jest do wszystkich milosnikow fotografii i iodzi, zarowno profesjonalistow jak

i amatorow. Na uwage zasluguje fakt, iz konkurs nie jest skierowany tylko i wy-
la.cznie do doroslych uczestnikow, ale rowniez do dzieci i mlodziezy. Jest to

dzialanie bardzo wazne, aby zainteresowac najmlodszych tematyka fotografii, i co

najwazniejsze, postrzeganiem miasta iodz.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego:

! Konkurs fotograficzny swoim zasiegiem obe^muje cale miasto Lodz (przestrzennie) .
!Wystawa pokonkursowa odbedzie sie w Lodzkim Towarzystwie Fotograficznym, przy ulicy

I Piotrkowskie] 102 w iodzi, natomiast prace z wystawy pokonkursowej publikowane

j beda takze w lokalnych mediach i ogolnodostepnej sieci Internet na stronach
iinternetowych Zleceniobiorcy. Miejscem realizacji konkursu bedzie biuro Fundac]i

i oraz wynajmowane pomieszczenia.

8. Opis poszczegolnych dzialati wzakresie realizacji zadania publicznego:
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Zaprojektowanie drukow infontiacyjnYch/promocyjnych
Dzialanie polega na zaprojektowaniu plakatu promujacego konkurs, ulotki
informacyjnej zawieraj £icej regulamin i karte zgloszeniowa, grafik do promocji
konkursu w sieci Internet oraz dyplomow.
Druk materialow informacyjnych/promocyjnych
Dzialanie polega na druku ww. materialow.
Kolportaz materialow informacyjnych/promocyjnych
Dzialanie polega na kolportazu ww. materialow, tj. na rozwieszaniu plakatow
na slupach ogloszeniowych oraz w lokalach gastronomicznych, placowkach
kulturalnych, uczelniach wyzszych i urzedach, rozkladania w tych miejscach
rowniez ulotek informacyjnych, umieszczaniu materialow w sieci Internet (m.in.
na stronie Zleceniobiorcy, w serwisie spolecznosciowym Facebook, w portalach
tematycznych i lokalnych), wysylce materialow placowkom oswiatowym oraz mediom
branzowym i lodzkim.
Gromadzenie zglaszanych fotografii oraz kart uczestnictwa w konkursie
Obrady Sadu Konkursowego
Dzialanie ma na celu wylonienie najlepszych fotografii dla nagrodzenia ich
autorow oraz zakwalifikowanie prac do wystawy pokonkursowe].

Tworzenie cyfrowej bazy danych uczestnikow oraz fotografii zgloszonych
do konkursu, rozkodowanie danych osobowych zwyci^zcow

Przygotowanie oraz organizacja wystawy pokonkursowej w galerii 2j6dzkiego
Towarzystwa Fotograficznego
Dzialanie polega na przygotowaniu fotografii do ekspozycji, preparacji
wlasciwych podpisow pod fotografiami rozmieszczeniu ww. elementow w galerii,
biez^cej obsludze wystawy.
Wernisaz wystawy pokonkursowej w galerii todzkiego Towarzystwa Fotograficznego
Dzialanie polega na przygotowaniu i rozeslaniu komunikatu medialnego
0 rozstrzygnieciu konkursu, organizacje wernisazu wraz z wreczeniem nagrod
1 podsumowaniem konkursu. Wykonane zostanafotografie dokumentu]^ce wernisaz
i wystawe.
Archiwizacja fotografii
Dzialanie polegajace na zarchiwizowaniu odbitek fotografii zakwalifikowanych
na wystawe oraz zorganizowaniu cyfrowego archiwum wszystkich fotografii
zgloszonych do konkursu
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9. Harmonogram

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 16 .03 .2015 do 1 2 . 0 6 . 2 0 1 5 .

Poszczegolne dzialania
I wzakresie realizowanego zadania publicznego
| wraz z krotkim opisem wykonania zadania
!

I Z a p r o j e k t o w a n i e drukow

j i n fo rmacy j nych/promocyjnych

I I I r i lk mater ia low

I inf orrnacyi nych/promocyj nych

Obrady Ja,du Konkursowego

j Tworzenie cy f rowe j bazy danych

u c z e s t n i k o w oraz f o t o g r a f i i zgloszonych

do k o n k u r s u , rozkodov.'anie danych

| osobowych zwycisfzcow

O r g a n i z a c j a ^yst.av;y pokonkursowej

v/ galerii Lodzkiego I 'owarzystwa

Fotogra f icznego

Archiv;izac ja f otogra f i i

Terminy
realizacji

poszczegolnych
dzialah

14 . 0 !5 . 2 01 5

Zleceniobiorca lub inny podmiot,
ktory wykonywal dzialanie w zakresie
realizowanego zadania publicznego
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10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego

Do rezultatow krotkotrwalych zaliczaj a. sie:

• Wernisazwystawy pokonkursowej w galerii iodzkiego Towarzystwa Fotograficznego

Wydarzenie zgromadzi uczestnikow konkursu, przedstawicieli raediow, wladz

samorza,dowych, organizacji pozarza.dowych oraz instytucji kultury i bedzie okazja,

do propagowania wartosci reprezentowanych przez lodzkaarchitekturezapisana

w materialnej spusciznie raiasta.

• Wystawa pokonkursowa w galerii iodzkiego Towarzystwa Fotograficznego

Wystawa zorganizowana zostariie na przestrzeni dwoch tygodni i skupi uwage osob zawodowo

zajmujacych sie fotografla. na plastycznym aspekcie srodmiejskiej tkanki rniejskiej Lodzi,

a takze zaciekawi osoby spoza branzy fotograficznej wizerunkarni miasta przedstawionymi

na najlepszych f otograf iach, zachecaja.c do zainteresowania sie historia Lodzi .

• Internetowa wystawa fotografii w serwisie spolecznosciowyrn Facebook

Fotoqrafie zakwalifikowane na wystawe pokonkursowa. zostana, umieszczone ponadto vi sec-

wisie spolecznosciowyrn Facebook (na fanp>age'u Zleceiiioriorcy) , aby dotrzec z nimi do

szerszego grona odbiorcow Jnieograniczonego geograficznie). Dzi=ki temu rozwia,zanlu

f otograf ie zyskaj a. drugie, powystavrowe zycie: bfjda. komentowane przez inte:rnetowa,

spolecznosc oraz udostepniane rni>.jdzy uzytkownikami .

• Relacje mediow

Zaklada s^ie uzyskani £. min. 20 wiadomoscl przygotov,'anych przez rain. 10 redakcii

prasowych, co pozwoli na dotarcie z przeslanieru konkursu do ich odbiorc6w. Z 'iednej

strony przyczyni sieto do [T^roraocj i samego wydarzenia i zache'.r.i do wziecla w n lin

udzialu, a z drugiej strony urnozliwi prezentacjenajlepszych prac i zwroci uv/age

na pi^kno zabudc^wy7 miasta.

Do rezultatow dlugotrwalych zaliczaj a, siij :

• Album fotograficzny ,,Potega todzi - Power of £odz 2013-15"

Album planuje siewydacw roku 2015, a jego zadaniern bedzie promocia Lodzi jako miasta

0 ponadprzecietnych walorach architektoniczno-urbanistycznych poprzez prezentacje

najlepszych fotografii z trzech edycji konkursu: 2013, 2014 oraz 2015.

• Wzrost zainteresowania historia. Lodzi oraz jej materialnym dziedzictwem kulturowym

Temat konkursu niejako wymusi u jego uczestnikow zwrocenie uwagi na architektonicznej

1 urbanistycznej spusciznie Lodzi, co stanowilo okazjedo zainteresowania siejej

geneza, losami oraz wspoiczesria. rola. dla tozsamosci miasta.

• Popularyzacja pozytywnego wizerunku miasta todzi

Tematyka konkursu oraz jego wyniki vjpisuj a. sie w budowe wizerunku Lodzi jako miasta

awangardowego, niesztampov/ego, z unikalna, struktura. i forma, zabudowy, jako raiejsca

sprzyjajqcego kreatywnosci.

• Budowa tozsamosci z miastem wsrod jego mieszkancow i uzytkownikow

Konkursowi towarzyszycbedzie kazdorazowo narracja wartosciuja.ca lodzkaspecyfike

i unikalnosc, odwoluja.ca sie do silnych zwia.zkow z przestr zeriia. raiasta.
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IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgl^du na rodzaj kosztow:

Up. Rodzaj kosztow
I lose

jednostek
Koszt

jednostkowy
(wzt)

z tego
Rodzaj
miary

z tego | j
z finanso- i Koszt do po- i

wych srod- ! krycia z wkta- '
kow wtas- i du osobowe- ;

Koszt i dcTpokrycia : nych, srod- ; go, w tym ;
catkowity ' z wnioskowa- ! kow.z. mnych , pracy spp-

Cw7fi ' npi HntarM ^ zrodet, w tym • tecznej(w zt) , nej dotacji , wp)gt { Q (at ; 5ztonk6^ ;
! \^'l , adresatow j i swiadczeri ;
i : zadania pub- : wolontariuszy :
i i licznego ; (wzt) ,
; ! (wzt) !

I i Koszty merytoryczne

I

I

1

i • Zapr oj ektowanie d rukow
j inf ormacyj no-promocyj nych

2 | Druk u lo tek
j inf ormacyj nych

3 I Druk plakatu
i
i

1

1500

250

1
550! koiriplet

0,36J s = t u k a

2, 32 I komplet

551

58 C

1.4

1.5

1.6

I . 7

1.8

II. 1

II. 2

II.3

Organizac j a obrad i
Sa_du Konkursowego 1 1
or a 2 warn isazu wys tai-j\ \p nagrod rzeczowych |

cila zwyci^zcow k o n k u r s u L :

Przygotowanie i orqani - i
zacja tvystawy w Galeri i ! j
Lodzkiego Towarzystwa 1 " i
Fotograf icznego ;

Dokumen tac j a : j
fotograf iczna ^- \a | J

zgloszonych fotograf ii \ \y obstugi zadania publicznego

Wynagrodzenie \a koordyna tora/rea 1 izat ' 3 i

ora konkur su !

IJsiugi t e'lekomun i kacyi ne 1

Wynajem pornieszc™erj . j
magazynowych \! komplet

550 koinplet

'\0 komplet

2 5 0 1 komplet

i
2 5 0 1 komplet

1200 1 miesiac

100 1 miesia.c

275 miesiac

i

0,00!

I I . 4 ] K o l p o r t a ± u l o t e k j
j inf ormacyj nych .1 p l a k a t o w j
i -..i

HI | Inne koszty, w tym koszty wyposazenia i promocji

^ nie dotyczy ; nie dotyczy I nie dotyczy 9 940,00! 9 940,00! 0,00 I 0,00 ;
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2. Przewidywane zrodta finansowania zadania publicznego:

1) | Wnioskowana kwota dotacji

2) j Srodki finansowe wtasne

3) I Srodki finansowe z innych zrodel ogotem

| (srodki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)

3.1) i wptaty i optaty adresatow zadania publicznego
I

3.2) | srodki finansowe z innych zrodet publicznych
! (w szczegolnosci: dotacje z budzetu pahstwa
I lub budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego,
| funduszy celowych, srodki z funduszy strukturalnych)

3.3) ' pozostate

4) i Wktad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy
| i praca spoteczna cztonkow)

9 990,00 zl

0, 00 zl

0, 00 zl

0, 00 zl

0,00 zl

0, 00 zl

0, 00 zl

100, 00%

0 , 0 0 %

C, 00%

0, 00%

0 , 0 0 %

0, 00%

0, 00%

5) i Ogotem (srodki wymienione w pkt. 1 - 4)

3. Finansowe srodki z innych zrodel publicznych:

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki

sektora finansow publicznych

Kwota srodkow
(wzt)

Informacja o tym, czy wnio-
sek (oferta) o przyznanie
srodkow zostat(-a) rozpa-

trzony(-a) pozytywnie, czy tez
nie zostat(-a) jeszcze roz-

patrzony(-a)

Term in rozpatrzenia -
w przypadku wnioskow
(ofert) nierozpatrzonych

do czasu ztozenia niniejszej
oferty

i
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Uwagi, ktore mogg miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. Inne wybrane informacje dotyczqce zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego:

Realizacjezadania wespra.:

Dr hab. Wlodzimierz Adamiak - Prezes Fundacji Ulicy Piotrkowskiej . Artysta plastyk.

Pracownik Politechniki Lodzkiej . Pomyslodawca i realizator takich wydarzenjak m.in. ,,Swieto

Ulicy Piotrkowskiej", ,,Swi<?to Lodzi", ,,Urodziny Tuwirna", ,,Mailepsze Wn^trze Roku",

,,0golnopolskiej Akaderaickie Regaty Ulicy Piotrkowskiej", ,,Potepga Lodzi -Power of todz",

,,Lokornotyv7a Jezykowa", ,,Poitiriik todzian Przelomu Tysia.c,lecia", ,,Sylwester na Placu

Wolnosci", ,,Tozsarnosc iod::i - lodzkie wyzwanie", ,,Festiwal Wielkich Instalacji Ulicznych",

,,Pozegnanie Lata", ,,Swi^>to Nici", ,,Swi eto Lodu" oiraz wielu inriych.

Katarzyna Dzvronnik - Kierownik Biura Fundacji Ulicy Piotrkowskiej. Odpowiadala m.in.

za organizacje ,,Urodzin Tuwlma 2013", konkursu ,,Najlepsze Wn^trze Roku 2013"c>raz

uczestniczyla w onjanizacji dwoch poprzednich edycji Konkursu fotoqraficznego ,,Potega Lodzi

- Power of Lodz" (tj. w latach 2013 j. 2014) . Jej doswiadczenie w zakresie ):oordynacjj

dziaian pracownik6w i wolontariuszy Fundacji o]:az wiedza z z.al^resu ksiegowosci i obsluqi

j administracyjnej projektow pozwola. na sprawna. realizacj e zadania publiczneqo.

2. Zasoby rzeczowe oferenta przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania:

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju
(ze wskazaniem, ktore z tych zadan realizowane byly we wspolpracy z administracjq publicznaj

strona 12 z 14



I Funciacja Ulicy Piot rkowjk.i-=;j powstala w roku 1990. Od poc.za.tku powstania Fundaoja iest

| st.alym aiiimat orern zdarzen, akcji i inicjatyw budujacych nowy wymiar i spoleczne znaczenie

ulicy Piotrkowskiej (m.in. Swisto Ulicy Pictrkowskiej) . i'liekszosc z nich staia sie

powtarzalnymi cyklicznie imprezami. Pow.-zec.hnie znanym przedsiewzieciem "iest Pomnik Lodzian

Przelornu Tysia.cleci skladaja.cy sie z ponacl 13 tys. - ufundowanych przez lodzian i przvjaciol

Lodzi - imiennych kostek, wbudowanych w posadzkeulicy Piotrkowskiej.

Do najwazniejszych dzialanfundacji nalezy rewaloryzacja ulicy Piotrkowskiej i jc;j

sasieclztwa; zachowanie historycznego charakteru tej ulicy i iej ziiaczeriia dia lodzkie'i

kultury; rozwoj wszelkich form dzialeilnosci iiaukowoj, uswiatowej, kul turalnej wi^zqcvch "if; i

ulica. Piotrkowska. i canLrum mi as t a Lodzi, a takze utrzymywanie wi^zi z einigracja. pochodza.ca. z

Lodzi.

Do najwazniejszych z projektow Fundacji Ulicy Piotrkowskiej rnozna zaliczyo:

1. Akademickie Ogolnopolskie Regaty Ulicy Piotrkovjskiej,

2. Konkurs fotograficzny ,,Potega Lodzi -Power of Lodz",

3. Konkurs ,,Najlepsze Wnetrze Roku", i

4 . ,,Urodziny Tuwima", j

5. Gwiazdka z Piotrkowska. |

4. Informacja, czy oferent przewiduje zlecac realizacj^ zadania publicznego wtrybie, o ktorym mowa wart. 16
ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

Oswiadczam(-y), ze:
1) proponowane zadanie publiczne w caiosci miesci si^

wzakresie dzialalnosci pozytku publicznego oferenta/oferontow;
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobioranie/niepobieranie optat od adresatow zadania;

oferent/oferenci jest/sa. zwia.zany(-ni) niniejsza, oferta. do dnia ;

3) wzakresie zwi^zanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem
danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych, osoby, ktorych te dane dotyczq,
zlozyfy stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pozn. zm.);

4) oferent/oforonci sktadaja.cy niniejsza. oferty nie zalega( jq)/zalega( jaj z oplacaniem naleznosci z tytulu
zobowiqzah podatkowych/sWadek na ubezpieczenia spoteczne;

5) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sa,dowym/w>asciwq owidoncjq;
6) wszystkie podane w ofercie oraz zata,cznikach informacje sa. zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

'
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FuncJneja Uiley PiotrKowsklwj
90-004 tfkii:, piftt?Kg*A'sfcs 102 dr WK;

(podpi0-*2 636 40 30, Mir-': ?2S"03--Q9-974 (podpis osoby upowazmonej
w S^dzio Rejonowym lub podpisy osob upowaznionych

dia todzi Srccimseida w Lodzi do skladania oswiadczeri woli w imieniu
XX Wydzial KFIS Nr KR.S 0000086460 oferenta/oferentow)

Data G O2

Zalqczniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S^dowego, innego rejestru lub ewidencji.
2.W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow skladaj^cych oferte^ wspolna^ niz wynikaj^cy

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

Poswiadczenie zlozenia oferty

Adnotacje urzedowe
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