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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

.
POUCZENIE co do sposobu wypetniania oferty:
Ofert^ halezy wypetnic wytgcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdka., np.: /;pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ze nalezy skreslic niewtasciwg odpowiedz, pozostawia|c ,
prawidtow^. Przyktad: //pobioraniG*/niepobieranie*//. ^^a Sifkka-Gr

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do ktorego adresowana jest oferta

2. Tryb, w ktorym ztozono ofertQ

3. Rodzaj zadania publicznego1*

4. Tytut zadania publicznego

5. Termin realizacji zadania publicznego21

Prezydent Miasta todzi

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie
Nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oswiaty i wychowania

Promocja i przeprowadzenie dziatan maj^cych na celu zachQcenie do
studiowania w todzi poprzez udziat w Salonach Maturzystow Perspektywy
2016
Data
rozpocz^cia

04.07.2016 Data
zakonczenia

30.09.2016

II. Dane oferenta (-6w)

1. Nazwa oferenta (-ow), forma prawna, numer Krajowego Rejestru S^dowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jezeli jest inny od adresu siedziby)

Fundacja Politechniki todzkiej z siedziby przy ul. Zeromskiego 116, 90-924 todz, NIP: 7272782368,
REGON 101265884, KRS: 0000393962

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osob upowaznionych do
sktadania wyjasnien dotycz^cych oferty (np.
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Oswiadczenia woli w imieniu Fundacji sktada prezes zarz^du, a w przypadku zarzgdu
wieloosobowego prezes i jeden cztonek zarza^du t^cznie.

e-mail: fundacja@info.p.lodz.pl, telefon: +48 42 631 21 47, www:
www.fundacja.pJodz.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczegolnosci celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorcow zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wktadu osobowego lub rzeczowego

W ramach zadania publicznego zamierzamy przeprowadzic dziatania promuj^ce todz jako pre^zny osrodek zarowno naukowy,

ak i edukacyjny, z duzym potencjatem sprzyjaja_cym rozwojowi. Cel ten zamierzamy realizowac poprzez udziat w

organizowanych przez PERSPEKTYWY Salonach Maturzystow 2016. Salony Maturzystow to jedna z najlepszych okazji do

kontaktu z maturzystami z catej Polski. Salony organizowane 53 w 16 miastach w Polsce i kazdego roku przycia^gaja, tysia.ce

uczniow szkot srednich. W 2016 r. oferent zaktada udziat w 6 wydarzeniach tego typu w ponizszych miastach: todz, Poznah,

Warszawa, Katowice, Toruh i Wroctaw. W Salonach Maturzystow Oferenta reprezentowac b$da_ pracownicy Dziatu Promocji

Rodzaj zadania zawiera si§ w zakresie zadah okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie.

Termin realizacji zadania nie moze bye dtuzszy niz 90 dni.



Pt i pracownicy Politechniki todzkiej, ktorzy be^da. informowac o warunkach studiowania w todzi, atutach miasta na tie innych

osrodkow akademickich, zasadach rekrutacji na Politechnice todzkiej, rozdawac informatory i foldery informacyjno-

promocyjne miasta i Pt, przeprowadzac konkursy z nagrodami, itp.

2. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego

Rezultatem zadania publicznego ma bye rozpowszechnienie wizerunku todzi jako pr^znego osrodka naukowego i

dydaktycznego o duzym potencjale rozwojowym, wzbudzenie zainteresowania studiami w todzi, w tym na Politechnice

todzkiej, poszerzenie wiedzy na temat oferty edukacyjnej, turystycznej, kulturalnej miasta, nowosci w ofercie ksztatcenia na

Pt, wzmacnianie wizerunku todzi, jako osrodka akademickiego. W efekcie zaktadane jest takze zwi^kszenie liczby studentow

w kolejnej rekrutacji na studia, a takze wzmocnienie zainteresowania Pt i miastem wsrod kandydatow na studia z todzi,

regionu todzkiego, a takze spoza regionu todzkiego.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego (w przypadku wi^kszej liczby kosztow
istnieje mozliwosc dodania kolejnych wierszy)

Lp.

1.

Rodzaj kosztu

Optata za udziat w 6 Salonach Maturzystow -
koszty 6-krotnego wynajmu powierzchni/stoiska
wystawienniczego oraz wpisow do katalogu

Koszty ogotem:

Koszt catkowity
(zt netto / brutto)

25 100 zt / 30 873 zt

25100zt/30873zt

do poniesienia
z wnioskowanej

dotacji3>

(zt netto/brutto)

8 150 zt /10 000 zt

8 150 zt /10 000 zt

do poniesienia
ze srodkow

finansowych
wtasnych, srodkow

pochodzgcych z
innych zrodet,

wktadu osobowego
lub rzeczowego4)

(zt netto / brutto)
16950zt/20873zt

16950zt/20873zt

Oswiadczam(-y), ze:
1) proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wytqcznie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego oferenta;
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy pobiorQniQ*/niepobieranie* swiadczeh pienie^znych od adresatow zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz zatqcznikach informacje 53 zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym;
4) oferentVoforonci* sktadajqcy niniejszq oferty nie zalega (-jaJ*/zalogQ ( jq)* z optacaniem naleznosci z tytutu zobowiqzah

podatkowych;
tadajqcy niniejszq oferty nie zalega (-jq)*/zalogQ ( jq)* z optacaniem naleznosci z tytutu sktadek na
zne.
/E 7SE S
i tficnalki.tddzkiej. . .

5) oferent*/oferGnci* sk
ubezpieczenia spote

P

lub podpisy osob upbwazmdhych
do sktadania oswiadczeri wo|/w imieniu
oferenta)

Data r.

Zatacznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona za zgodnosc

z oryginatem kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji.

Wartosc kosztow ogotem do poniesienia z dotacji nie moze przekroczyc 10 000 zt.
4 ) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.


