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OFERTA I 
ORGANIZACJI POZARZt\DOWEJ - REALIZACJI ZADANIA PUJ.gbiNE··?f!U5.. ... POdPiS~ .. 

1) Nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oswiaty i wychowania 
1Zt>10 I )O)Sf") I ?£;).b 

2)Kultura sztuka , ochrona d6br kultury i dziedzictwa narodowego 

Wystawa fotograficzna student6w P.W.S.F.Tv.iT. - Hillerod Dania. 

w okresie od 16.05.2016 do 10.08.2016 r. 

~ 010~C 

WFORMIE 
WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEG0 1) 

PRZEZ 

~8 . 0~ . 0¢l 
Prezydenta Miasta Lodzi - Urz<!d Miasta Lodzi ~ 

(organ administracji publicznej) Z-CA D~ P''f nA 

skladana na podstawie przepis6w dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnoscj P9~tItU 'ka Glowacka 
publicznego i 0 wolontariacie Agnif!Sz a. lrtS 

I. Dane oferenta/ofeFeBtaWI), 3) 

1) nazwa: Stowarzyszenie Absolwent6w i Przyjaci61 PWSFTviT w Lodzi 

2) forma prawna:4) 

(x) stowarzyszenie 
() koscielna osoba prawna 
() sp6ldzielnia socjalna 

() fundacja 
() koscielna jednostka organizacyjna 
() inna·· ·········· ····· .. · .... · .. · .. .. .. ·· ··· ····· .. · .. · .. ········· ....... . 

3) numer w Krajowym Rejestrze S~dowym, w innym rejestrze lub ewidencji: 5) 

0000228061 

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 07.02.2005 r. 

5) nr NIP: 728256398 

nr REGON: 100018340 



6) adres: 

miejscowosc: L6di ul.: Targowa 61/63 

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7) Widzew 

gmina: L6di 

powiat: 8) I6dzki 

wojew6dztwo: 16dzkie 

kod pocztowy: 90 323 poczta: L6di 

7) tel.: 42 2755814 faks : 42 2755958 

e-mail: jtylman@filmscbool.lodz.pl 

http:// www.filmscbool.lodz.pl 

8) numer rachunku bankowego: 25 102034080000490203324458 

nazwa banku: PKO BP 5 oddz. L6di 

9) nazwiska i imiona os6b upowaznionych do reprezentowania oferentaloferent6w1) : 

a) prof.dr bab. Janusz Maria Tylman - Przewodnicz~cy Stowarzyszenia 

b) dr bab. Marek Szyryk - prof. PWSFTviT - Czlonek Zarz~du Stowarzyszenia 

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujC\:.cej zadanie, 

o kt6rym mowa w ofercie:9) 

Stowarzyszenie Absolwent6w i Przyjaci61 PWSFTviT w Lodzi; 

adres: L6di, Targowa 61/63 kod: 90- 323 

Tel. 603 161 598; 

11) osoba upowaZriiona do skladania wyjasnien dotyczC\:.cych oferty (imi~ i nazwisko oraz nr telefonu 

kontaktowego) 

Janusz Maria Tylman tel.: 603 161 598 

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego: 

a) dzialalnosc nieodplatna poZytku publicznego 

Upowszechnianie kultury i sztuki, ochrona dobr kulturalnych; 
Promocja dorobku tworczego studentow i absolwentow 5zkofy Filmowej w todzi, 
Wsparcie studentow i absolwentow w nagfych wypadkach losowych. 

b) dzialalnosc odplatna poZytku publicznego 

Nie dotyczy 

13) j eze1i of ere nt/ oferenci 1) prowadzi/prowadzql ) dzialalnosc gospodarczC\:.: 

I)" J a) numer wpisu do rejestru przedsi~biorc6w nie dotyczy 



b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej 

I Nie dotyczy 

II. Informacja 0 sposobie reprezentacji oferentow wobec organu administracji publicznej wraz z 
przytoczeniem podstawy prawnejl0) 

1. Oswiadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia na podstawie uchwat Zarzqdu sktada dw6ch 

cztonk6w reprezentujqc tym samym Stowarzyszenie, takie w sprawach zaciqgania 

zobowiqzan majqtkowych. 

2. Zarzqd moze ustanowic petnomocnik6w do prowadzenia okreslonych petnomocnictwem 

spraw i w tym zakresie do sktadania oswiadczenia woli, 0 kt6rych mowa w ust. 1. 

III. Szczegolowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji 

1. Krotka charakterystyka zadania publicznego 

Celem zadania jest promocja mtodych fotograf6w studiujqcych w Szkole Filmowej w lodzi w ramach 

wystawy fotograficznej pt.: "FOKUS" organizowanej w Hillerod - Dania. Otwarcie wystawy 29 

czerwca 2016 r., kt6remu towarzyszy uroczyste zakonczenie Polskiego Przewodnictwa w Radzie 

Panstw Morza Battyckiego organizowane przez Ambasad~ Polskq w Danii. W uroczystosci 

przewidujemy udziat przedstawicieli korpusu dyplomatycznego dziatajqcego w Kopenhadze, ludzi 

kultury i sztuki oraz medi6w. 

Prezentacje promujqce polskq sztuk~, w tym dorobek tw6rczy student6w PWSFTviT w lodzi poza 

granicami kraju spotykajq si~ z zywym zainteresowaniem odbiorcy - profesjonalist6w, mtodych 

tw6rc6w, medi6w jak i szeroko rozumianego odbiorcy. Ze wzglE:d6w logistycznych prezentujemy 

tw6rczosc fotograficznq pi~cioro student6w - uznanych i docenianych nie tylko w Polsce. 

• Magdalena Franczuk (wybitna fotograf - rezyser, z tw6rczq pasjq realizuje cykle fotograficzne 

- rozdziaty do "The Book of Wonder- Ksi~ga Cudownosci", kt6re Sq cz~sciq praktycznq pracy 

dyplomowej, z sukcesem realizuje kr6tkie tematy filmowe, pisze eseje i rozprawy 0 sztuce); 

• Aleksandra Malinowska ( swoje zainteresowania kieruje ku fotografii mody, jej zdj~cia to 

obrazy wypetnione fantazjq, interpretacjq przestrzeni, mtodzienczq wyobrainiq, artystycznym [ 

wyrazeniem); ~~[Jt~ar 

It··! ~,;, 



• Adrian Gachewicz (student III roku, znakomity portrecista, jego prace prezentowane sa w 

wielu magazynach, prace prezentowat m.in. na festiwalach fotografii w Hamburgu, lodzi); 

• Robert Mainka (two rca, ktory sprawnie, z duiym wyczuciem estetycznym, realizuje 

fotografie inscenizowane, malarskie tqCZq technik~ analogowq z technikami komputerowymi. 

Jego prace prezentowane byty m. in. w trakcie Festiwalu Fotografii w lodzi, Kopenhadze, 

Hamburgu, Bratystawie.) 

• Tomasz Wysocki (zaliczany do dziesi~ciu najciekawszych fotograf6w mlodego poko/enia, 

kt6rych warto obserwowac -" Facewatch". Tworzy obrazy fotograficzne w oparciu 0 ciekawq 

i skomplikowanq scenografi~ w warunkach atelierowych. Swojq tworczosciq - metaforycznq 

pobudza wyobraini~ widza. Prace byty prezentowane w Mediolanie, Lozannie, Kopenhadze, 

na Festiwalu Fotografii w lodzi, a ostatnio w prestiiowej Laica Gallery w Warszawie) . 

Prace w/w autorow dzi~ki roinorodnosci swiadczq 0 ich potencjale tworczym Sq znakomitym 

przyktadem pracy dydaktycznej wyktadowcow Szkoty Filmowej w lodzi. 

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

Dotychczasowe zagraniczne wystawy fotograficzne spotykaty si~ z bardzo duiym zainteresowaniem 

odbiorcy (tak by to m.in. w Dusseldorfie, Kolonii - 2 razy, Bonn, Bratystawie - 2 razy, Brukseli, 

Frankfurcie n/Odrq - 3 razy czy na Festiwalach Fotografii w lodzi, Krakowie, Biatymstoku, 

Warszawie. 

W Danii goscilismy czterokrotnie - bralismy udziat w Mi~dzynarodowym Miesiqcu Fotografii -

Kopenhaga 2013, 2014r. Nasz udziat w mi~dzynarodowej konfrontacji zaowocowat wystawq w 

Galerii Dziennika "POLITYKEN". Wielokrotnie korzystalismy ze wsparcia finansowego UMl, ktore w 

szczegolny sposob pomogto w prezentacji tworczosci naszych absolwentow i studentow w 

Kopenhadze- Galerii Oksenehallen- kolekcja Assemblage ( 40 autorow- w wernisaiu uczestniczyli 

m.in. Ambasador Polski oraz Attache Kulturalny Polskiej Ambasady). 

Wszystkie nasze prezentacje majq na celu: 

• Umoiliwienie osobistej konfrontacji wizji artystycznych mtodych adeptow sztuki fotografii 

• Promocj~ kultury polskiej w Europie 

• Promocj~ naszego miasta- lodzi. Miasta akademickiego, przyjaznego wspokzesnej kulturze, 

mtodym ludziom, dajqcego dobrq przestrzen do zdobywania wiedzy i rozwoju tworczego 

• WykorzystujqC uroczystosc IIZakonczenia Polskiego Przewodnictwa w Radzie Panstw 1\ oyat.{,;/" 

/i~lrh/'i I 



Battyckiego" chcemy promowac t6di- miasto ubiegajqce si~ 0 EXP02022. 

W zwiqzku z tym przewidujemy wydanie "kart pocztowych" przedstawiajqce prace student6w. 

Zestawy kart b~dq umieszczone w okolicznosciowym metalowym (estetycznym) pudetku, 

opatrzonym logami: t6di EXP02022, Szkoty Filmowej oraz Stowarzyszenia. 

3. Opis grup adresat6w zadania publicznego 

Wystawa przygotowana przez student6w t6dzkiej Szkoty Filmowej skierowana jest do dorostego 

odbiorcy zainteresowanego fotografi q oraz sztukq wsp6kzesnq. Jest to r6wniei moiliwosc 

konfrontacji swoich postaw tw6rczym mi~dzy sobq a takie na: 

• grup student6w i absolwent6w szk6t artystycznych, 

• srodowisko akademickie uczelni artystycznych, 

• artyst6w, 

• krytyk6w sztuki, 

• kurator6w, 

• kolekcjoner6w sztuki wsp6kzesnej itp. oraz srodowiska polonijne b~dqce w tym przypadku 

bezposrednim adresatem wydarzenia 

• dotychczasowe nasze doswiadczenia i obserwacje dowodzq, ie wystawy organizowane przez 

nas budzq zainteresowanie (do 1000 odwiedzajqcych). 

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwi¥anych z realizacj'l. zadania 
publicznego, w szczeg61nosci ze wskazaniem, w jaki spos6b przyczyni si~ to do podwyzszenia 
standardu realizacji zadania11 ) 

Uzyskane dofinansowanie m.in. pozwoli na: 

• profesjonalne przygotowanie materiat6w promocyjnych- "karty pocztowe" wraz z opraWq 

zbiorczq (opis j.w.) 

• przygotowanie i transport prac prezentowanych w Hillerod Dania 

• transport autor6w prezentowanych prac oraz kurator6w 

• prace ekipy technicznej 



5.Informacja, czy w ci~gu ostatnich Slat oferent/oferenci l ) otrzymallotrzymali1) dotacj~ na 
dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z realizacj~ zadania publicznego z podaniem inwest~cji, ktore 
zostaly dofinansowane, organu, ktory udzielil dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji I ) 

I Nie dotyczy 

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji 

Celami zadania Sq: 

• zaproszenie mtodzieiy zagranicznej do studiowania w Szkole Filmowej w todzi - miescie 

akademickim 

• promocja wsp6kzesnej kultury polskiej za granicq, w tym wypadku zwiqzanej z fotografi q 

artystycznq mtodych tw6rc6w Szkoty Filmowej w todzi, kontynuacja programu 

przybliiajqcego odbiorcy zagranicznemu dorobku artystycznego; 

• promocja todzi - miasta akademickiego, miasta Festiwalu Fotografii; 

• promocja EXPO 2022; 

Gt6wnym celem zadania jest promocja kultury polskiej (w tym wypadku zwiqzanej z fotografi q 

artystycznq ze Szkoty Filmowej w todzi ) za granicq. Wytypowanych pi~cioro autor6w jest 

reprezentatywnych dla r6inego podejscia dla medium fotografii, mimo mtodego wieku reprezentuje 

wysokq swiadomosc artystycznq, kt6ra jest dostrzegana i podkreslana przez krytyk6w sztuki. 

Planowane wystawy stanowiq zar6wno rozwini~cie nawiqzanej wsp6tpracy mi~dzynarodowej, jak i 

majq na celu wzmocnienie wizerunku polskiej fotografii za granicq. Dziatania artystyczne mtodych 

polskich artyst6w w znaczny spos6b wpisujq si~ w dyskurs sztuki i towarzyszqce im konteksty 

kulturotw6rcze. Prezentacja prac planowana jest m.in. w trakcie uroczystego zakonczenia "Polskiego 

Przewodnictwa w Radzie Panstw Morza Battyckiego". Informacja odnosnie projektu dost~pna b~dzie 

na stronie internetowej Uczelni, Instytutu Adama Mickiewicza, w portalach spotecznosciowych, 

prasie. Ponadto przewidujemy wydanie okolicznosciowych zestawow fotografii autorow 

prezentujqcych prace. 

7. Miejsce realizacji zadania publicznego 

Sale wystawiennicze Osrodka Kultury w Miej scowosci Hillerod k/ Kopenhagi - Dania. I -r;~ 
~----------------------------------~~~ h 
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8. Opis poszczegolnych dzialaii w zakresie realizacji zadania publicznego 12) 

W ramach projektu planujemy: 

• wyb6r prac i opracowanie kuratorskie projektu; 

• wydruk prac fotograficznych; 

• opracowanie graficzne, tekst i logo projektu IIzestawu fotografii" promujqCe wydarzenie; 

• opracowanie ekspozycji wystawy z uwzgl~dnieniem warunk6w ekspozycyjnych 

zaproponowanych przez dunskich gospodarzy; 

• przekazanie informacji do medi6w w Polsce i Danii; 

• transport prac do Hillerod - Dania; 

• instalacja wystawy; 

• uroczystosci wernisaiowe; 

• demontai i transport do lodzi wystawy; 

• rozliczenie projektu. 

13) 9. Harmonogram 

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 16.05.2016 do 16.08.2016 

Poszczegolne dziatania w zakresie Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot 
realizowanego zadania publicznego14) poszczegolnych odpowiedzialny za dziatanie 

dziatan w zakresie realizowanego 
zadania publicznego 

Wyb6r prac i opracowanie kuratorskie 16.05.- 20.05 Stowarzyszenie Absolwent6w i 
koncepcji wystawy 2016r. Przyjaci6t PWSFTViT w lodzi -

Dr hab. Tomasz Komorowski 

Produkcja / wydruk prac , oprawa 20.05 - 24.05. Stowarzyszenie Absolwent6w i 
2016r. Przyjaci6t PWSFTViT w lodzi -

autorzy prezentacji 
Opracowanie materiatu promocyjnego - 24.05 - 29.05 Stowarzyszenie Absolwent6w i 
IIzestawy fotografii" ew. plakat 2016r. Przyjaci6t PWSFTViT w lodzi-

Dr hab. Tomasz Komorowski 
Druk w/w. materiat6w 01.06.2016r. Stowa rzyszen ie 
Transport i montai wystawy 25.06 - 28.06. Stowarzyszenie Absolwent6w i 

2016r. Przyjaci6t PWSFTViT w lodzi -
dr hab. Tomasz Komorowski, 
mgr Konrad G6rski 

Uroczysty wernisai wystawy 29.06. 2016r. Stowarzyszenie Absolwent6w i 
Przyjaci6t PWSFTViT w lodzi -
Dr hab. Tomasz Komorowski 

Ekspozycja 29.06 - 30.07. Osrodek Kultury w Hillerod 
2016r. 

Demontai i transport wystawy do Polski 31.07. - 02.08. Stowarzyszenie Absolwent6w i 
2016r. Przyjaci6t PWSFTViT w lodzi -

Mgr Konrad G6recki / 

/I~ 



Rozliczenie projektu 02.08. - 10. 08. Stowarzyszenie Absolwent6w i 
2016r. Przyjaci6t PWSFTViT w todzi-

Prof. dr hab. Janusz Maria 
Tylman - PrzewodniczClcy 
Stowarzyszenia 

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15) 

W ramach realizacji zadania przewidujemy nast~pujClce rezultaty: 

• promocja "mtodej" polskiej fotografii artystycznej, kt6rej silne korzenie wywodzCl si~ ze 

Szkoty Filmowej w todzi poprzez organizacj~ wystawy fotograficznej 

• rozszerzenie informacji 0 polskiej i t6dzkiej sztuce na arenie europejskiej; 

• promocja edukacji artystycznej todzi; 

• tworzenie (kontynuacja) mi~dzynarodowej przestrzeni do dyskusji na temat fotografii; 

• promocja todzi - miasta akademickiego, w kt6rym studiujCl obcokrajowcy

"ambasadorowie" naszej nauki i kultury; miasta otwartego na r6inorodne inicjatywy 

artystyczne, miasta ubiegajClcego si~ 0 EXPO 2022. 

• zestawy kart przedstawiajClce prace student6w, umieszczone w okolicznosciowym 

metalowym (estetycznym) pudetku, opatrzonym logami: t6di EXP02022, Szkoty Filmowej 

oraz Stowarzyszenia. 

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego 

1. Kosztorys ze wzgl~du na rodzaj kosztow: 

z tego z finansowych 
Koszt do pokrycia z wktadu 

Koszt Koszt z tego do pokrycia z 
srodk6w wtasnych, 

osobowego, w tym pracy 
Rodzaj koszt6w'6) 

lIose 
jednostkowy 

Rodzaj 
catkowity wnioskowanej 

srodk6w z innych ir6det, 
spotecznej cztonk6w i Lp. 

jednostek miary w tym wptat i optat 
(w zt) (w zt) dotacji (w zt) 

adresat6w zadania 
swiadczen wolontariuszy (w 

publicznego17) (w zt) 
zt) 

Koszty merytoryczne'8) po 
stronie 5towarzyszenia 

Absolwent6w i Przyjaci6t 
9550 9550 0 0 

PW5FTviT w todzi19): 

I 1. Opracowanie graficzne 
materiat6w reklamowych 

1 300 umowa 300 300 0 0 
towarzysz<\cych wystawie 

2. numaczenie tekst6w 
merytorycznych na j~zyk 1 300 umowa 300 300 a 0 
angielski 

3. Druk kart pocztowych 1400 2 Szt. 2800 2800 0 0 

4. Zakup metalowych 
0 100 S,S Szt. SSO SSO 0 /t opa kowa n zbiorczych 

/~ 1t~ /' 
'n 

I~ 
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5. Druk plakatow 10 50 Szt. 500 500 0 0 

6. Transport samochodowy 
wystawy (wynajem 
samochodu, paliwo, prom, 1 5100 ustuga 5100 5100 0 0 
optaty za autostrady i 
parkingi) 

Koszty obstugi201 zadania 
publicznego, w tym koszty 
administracyjne po stronie 

Stowarzyszenia 3950 450 0 3500 
Absolwentow i przyjaciol 

PWSFTviT w todz19l: 

II 

1. Koszty obstugi 
1 450 umowa 450 450 0 0 

administracyjnej 

2. Obsluga kuratorska 1 2000 umowa 2000 0 0 2000 

3. Obstuga wydawnicza prac 
1 1000 umowa 1000 0 0 1000 

ekspozycyjnych 

4. Obstuga techniczna 
1 500 umowa 500 0 0 500 

wystawy 

Inne koszty, w tym koszty 
wyposazenia i promocji po 

stronie .. (nazwa Oferenta)'91: 

III 1) ................. 0 0 0 0 
2) ..... .... ........ 

IV 
Ogolem: 

13500 10000 0 3500 

2. Przewidywane zrodla finansowania zadania publicznego 

1 Wnioskowana kwota dotacji 10 000 zl 74% 

2 Srodki finansowe wlasne l7) o zl 0% 

3 Srodki finansowe z innych tr6del og6lem (srodki finansowe wymienione w pkt 3.1_3.3)11) o zl 0 % 

3.1 wplaty i oplaty adresat6w zadania publicznego l7) o zl 0% 

3.2 
srodki finansowe z innych tr6de! publicznych (w szczeg61nosci : dotacje z budzetu panstwa lub o zl 0% budzetu jednostki samorzltdu terytorialnego, funduszy celowych, srodki z funduszy strukturalnych)17) 

3.3 pozostale 17) o zl 0 % 

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w) 3500 zl 26 % 

5 Og61em (srodki wymienione w pkt 1-4) 13500 zl 100% 



3. Finansowe srodki z innych zr6del publicznych21 ) 

Nazwa organu administracji 
Informacja 0 tym, czy wniosek (oferta) 0 Termin rozpatrzenia - w 

publicznej lub innej jednostki Kwota srodk6w (w zl) 
przyznanie srodk6w zostal( -a) przypadku wniosk6w (ofert) 

sektora finans6w publicznych 
rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy tez nie nierozpatrzonych do czasu 

zostal( -a) jeszcze rozpatrzony( -a) zlozenia niniejszej oferty 

TAKlNIE') 

TAKlNIE') 

TAKlNIE') 

TAKlNIE') 

Uwagi, kt6re mog'l mie6 znaczenie przy ocenie kosztorysu: 

V. Inne wybrane informacje dotycz~ce zadania publicznego 

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22) 

Prof. dr hab. Janusz Maria Tylman 

Doswiadczenie: operator filmowy, wykfadowca sztuki filmowej i fotografii PWSFTviT w todzi, 

wieloletni Kierownik Katedry Fotografii PWSFTviT w todzi (od 01 X 2013 r. Pefnomocnik Rektora 

PWSFTviT dis Rozwoju Uczelni), inicjator kilkudziesi~ciu wystaw fotograficznych student6w i 

absolwent6w Szkoty Filmowej w todzi mi~dzy innymi w Kolonii, w Brukseli, w Dusseldorfie, w 

Bratysfawie, w Kopenhadze oraz inicjator i wsp6forganizator warsztat6w i wystaw organizowanych 

w ramach I i II edycji Mi~dzynarodowego Festiwalu Sztuki "Most, Die Brucke" w Sfubicach i 

Frankfurcie n/Odrq w roku 2013 i 2014. Inicjator wydawnictw fotograficznych PWSFTviT. organizator 

wystawy oraz wydawnictwa jubileuszowego ,,20 lat fotografii" wsp6tfinansowanych przez N(K. 

dr hab. Marek Szyryk prof. PWSFTviT 

Kierownik Katedry Fotografii - od 01X 2013 r, artysta fotograf, autor wystaw: "Dotykajqc stofu I 

Touching the table", "Wracam do raju", "t6di Widoki Poza Pami~ciq", wsp6forganizator wielu 

wystaw student6w Katedry Fotografii w kraju i za granicq: ,,Assemblage" Kopenhaga," Future 

condition" Kolonia, "Dark Room" Fotofestiwal t6dz, wsp6tautor katalog6w fotograficznych 

"Assemblage", "Most Die Brucke", ,,(zarna Materia", "Assambage", "Wracam do Raju". 

dr hab. Tomasz Komorowski profesor PWSFTViT 

Tworzy fotografi~ artystycznq, portretowq, reportaiowa, reklamowq, prowadzi zapis 

dokumentacyjny fotografii. Uczestnik wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicq. 

Kurator i organizator wystaw student6w specjalnosci fotografia m. in. W Kopenhadze (3 krotnie), 

Kolonii, Bonn, Dusseldorfie. Odznaczony medalami: lIla zasfugi dla miasta todzi", "lasfuiony 

Kulturze Gloria Artis" ( brqzowy). (zfonek stowarzyszen tw6rczych: "Stowarzyszenie Sztyka/i V 
/././11/ 



dokumentaeja", "Stowarzyszenie Artyst6w Swi~tego Jerzego", "Stowarzyszenie Ars Visa". 

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferent6wl) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23) 

Stowarzyszenie Absolwent6w i Przyjaci6t PWSFTviT w todzi jest umiejseowione w Uezelni, kt6ra 

udost~pnia pomieszezenia i sprz~t do prowadzenia dziatalnosci promoeyjnej student6w i 

absolwent6w. Wszysey eztonkowie Stowarzyszenia praeujq na jego rzeez spoteeznie. Zgodnie ze 

Statutem wsp6tpraeujq z Uezelniq na rzeez promoeji mtodyeh adept6w sztuki filmowej i 

fotograficznej. 

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadait publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, 
kt6re z tych zadait realizowane byly we wsp61pracy z administracjGl.publicznaJ 

Cztonkowie stowarzyszenia aktywnie uezestniezyli w organizaeji i petnili funkeje kuratorskie w 

prezentaejaeh w Dusseldorfie, Kolonii - 2 razy, Bonn, Bratystawie - 2 razy, Brukseli, Frankfurcie 

n/Odrq - 3 razy ezy na Festiwalaeh Fotografii w todzi, Krakowie, Biatymstoku, Warszawie. Na 

szezeg61ne podkreslenie zastuguje wystawa w Galerii Miejskiej w todzi oraz publikaeja katalogu 

(nominowanego do nagrody Najpi~kniejszej Ksiqiki 2013) organizowana z okazji 20 lat nauezania 

fotografii w PWSFTViT. W lataeh 2013 i 2014 Stowarzyszenie realizowato wystawy fotograficzne, 

warsztaty, publikaeje zwiqzane z Mi~dzynarodowym Festiwalem Sztuki "Most"- Stubice- Frankfurt 

nad Odrq. 

4. Informacja, czy oferent/oferenci I) przewiduje( -aJ zlecac realizacj~ zadania publicznego w trybie, 0 

kt6rym mowa wart. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 

wolontariacie 

Nie dotyczy 

Oswiadczam(-y), ze: 
1) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sili< w zakresie dzialalnosci poZytku publicznego oferenta/oferent6w l); 
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie l) oplat od adresat6w zadania; 
3) oferentloferenci I ) jest/s!ll ) zwi!lZany( -ni) niniejsz!l ofert!l do dnia .......... ....... ......... ; 
4) w zakresie zwi!lZanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem 
danych osobowych, a takZe wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rycb te dane dotyCZlb z}oZyly 
stosowne oswiadczenia zgodnie z ustaw!l z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 

101 , poz. 926, zp6in. zm.); r 
5) oferentloferenci l) skladaj!lcy niniejsz!l ofertli< nie zalega(-jvlzalega(-jvl) z oplacaniem nalemosci z tytulu zo~ , 
podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne l); 

~y( 



6) dane okreSlone w cz~sci [ niniejszej oferty Set zgodne z Krajowym Rejestrem Setdowym/wlasciwet ewidencjet1); 

7) wszystkie podane w ofercie oraz zaletcznikach informacje Set zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

6r;.-#-e4- ~~~ 
~ ~twve4 ~ a 
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Zalaczniki: 

• u'po~mjTyu;ba[jlpdpisy os6b upowamionych do skladania oswiadczen woli 
w imieniu oferentaloferent6w 1») 

STo\~'r. 'IZYSZE~If' SO' , '':"in6\~' /. 
i PRZ YJ ACIOt PW;JfTv i l W todl()kta !t..'?.f:.!:!?<~ ..... 4.:.f!!.. ........ 
ul. Tar.,.;owa f, 1/'·1 Orl _ <..., 1 L6di 
Regon: 10001~';4U l\jlr / .co.4:>b3~8l 

I. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Setdowego, innego rejestru lub ewidencji24). 

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladajetcych ofert~ wsp6lnet niz wynikajetcy z 
Krajowego Rejestru Setdowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajetcy upowamienie do dzialania w 
imieniu oferenta( -6w). 

Uwaga: nieprzedlotenie powytszych zalqcznik6w spowoduje odrzucenie oferty przez Komisj(! Konkursowq! 

Poswiadczenie zlozenia oferty25) 

r) Adnotacje urz~dowe ) 



I ) Niepotrzebne skreslie. 
2) Rodzajem zadaniajest jedno lub wi,.cej zadail publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci potytku publicznego 
i 0 wolontariacie. 
3) KaZdy z oferent6w skladaj(lcych ofert,. wsp6ln(l przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dol(lczaj(l wlasciwe pola. 
") Forma prawna oznacza form,. dzialalnosci organizacji pozarz(ldowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okreslon(l na podstawie obowi/lZuj(lcych 
przepis6w, w szczeg61nosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialaj(lce na podstawie przepis6w 0 stosunku Pailstwa do 
Kosciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej , 0 stosunku Pailstwa do innych kosciol6w i zwi/lZk6w wyznaniowych oraz 0 gwarancjach wolnosci 
sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmuj(l prowadzenie dzialalnosci potytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straZe 
pozame oraz inne. NaieZy zaznaczye odpowiedni(l form,. lub wpisae inn(l. 
5) Podae nazw,. wlasciwego rejestru lub ewidencji. 
6) W zaleznosci od tego, w jaki spos6b organizacja lub podmiot powstal. 
7) Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nieobowi/lZkowe. NaieZy wypelnie, jezeli zadanie publiczne proponowane do 
realizacji rna bye realizowane w obr,.bie danej jednostki. 
8) Nie wypelniae w przypadku miasta stolecznego Warszawy. 
9) Dotyczy oddzial6w terenowych, plac6wek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypelnie, jesli zadanie rna bye realizowane w obr,.bie 
danej jednostki organizacyjnej. 
10) Nalezy okrdlie, czy podstaw(l S(l zasady okreslone w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy tez inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wsp6lnej. 
I I) Wypelnie tylko w przypadku ubiegania si,. 0 dofinansowanie inwestycji. 
12) Opis musi bye sp6jny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wsp61nej - nalezy wskazae dokladny podzial dzialail w ramach realizacji 
zadania publicznego mi,.dzy skladaj(lcymi ofert,. wsp6In(l. 
13) W harmonogramie nalezy podae terminy rozpocz,.cia i zakOllczenia poszczeg61nych dzialan oraz liczbowe okreslenie skali dzialail planowanych przy 
realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba swiadczen udzielanych tygodniowo, miesi,.cznie, /iczba 
adresat6w). 
I") Opis zgodny z kosztorysem. 
15) Nalezy opisae zakladane rezultaty zadania publicznego - czy b,.d(l trwale oraz w jakim stopniu rea/izacja zadania przyczyni si,. do rozwi/lZania 
problemu spolecznego lub zlagodzi jego negatywne skutki. 
16) NaieZy uwzgl,.dnie wszystkie planowane koszty, w szczeg61nosci zakupu uslug, zakupu rzeczy, wynagrodzen. 
17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego. 
18) Nalezy wpisae koszty bezposrednio zwi/lZane z celem rea/izowanego zadania publicznego. 
19) W przypadku oferty wsp61nej kolejni oferenci dol(lczaj(l do tabeli informacj,. 0 swoich kosztach. 
20) Nalezy wpisae koszty zwi/lZane z obslug(l i administracj(l realizowanego zadania, kt6re zwi/lZane S(l z wykonywaniem dzialan 0 charakterze 
administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obslug(l finansow(l i prawn(l projektu. 
21) Wypelnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, 0 kt6rym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowi(lcego zal(lcznik 
nr 2 do rozporz(ldzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycz(lcych 
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego. 
22) Informacje 0 kwalifikacjach os6b, kt6re b,.d(l zatrudnione przy rea/izacji zadania publicznego, oraz 0 kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku 
oferty wsp61nej nalezy przyporz(ldkowae zasoby kadrowe do dysponuj(lcych nimi oferent6w. 
23) Np. 10k ai, sprz,.t, materialy. W przypadku oferty wsp61nej nalezy przyporz(ldkowae zasoby rzeczowe do dysponuj!lcych nimi oferent6w. 
24) Odpis musi bye zgodny z aktualnym stan em faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal wydany. 
25) Wypelnia organ administracji publicznej. 


