
 
 

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Na mocy z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) wpłynęła oferta na realizację 
zadania publicznego spełniająca ustawowo następujące warunki: 

Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 
10.000 zł. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu: 

Oferent: Fundacja In Serach Of …, ul. Wschodnia 29/3, 90-272 Łódź 

Zadanie: Kontynuacja działalności portalu internetowego Miej Miejsce  

Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych) 

Termin realizacji zadania: 21 marca 2017 r. – 16 czerwca 2017 r. 

Zgodnie z art. 19 a ustawy informacja o złożonych ofertach na okres 7 dni zamieszczana jest 
na tablicy ogłoszeń (pełna treść oferty dostępna w Wydziale Kultury, ul. Piotrkowska 102,  
pok. 4), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta 
www.uml.lodz.pl, zakładka kultura/dotacje pozakonkursowe - tzw. małe granty 

Ewentualne uwagi dotyczące złożonej oferty w przeciągu 7 dni, od dnia upublicznienia 
można przekazać: 

• w formie pisemnej do punktu kancelaryjnego w Wydziale Zarządzania Kontaktami z 
Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 
(wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z 
Mieszkańcami w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, 

• bądź email: m.ptasinska@uml.lodz.pl 
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I. Podstawowe informacje 0 ztozone] ofercie ~ .Ii II

1. Organ administracji publicznej, Prezydent Miasta todzi
l.d:,o.~~.~.~..~.~~~:.U~~~'~:~~~WpG::p:~.'l!!rvdo kt6rego adresowana jest oferta

2. Tryb, w kt6rym zlozono oferte Art. 19a ustawy z dnia 2 I\WIt:Hllli:I LUU,j r. OaZlaTalnOSCI POZYlKU
publiczneqo i 0 wolontariacle

3. Rodzaj zadania publicznego1)
Dzialalnosc na rzecz kultury, sztuki , ochrony d6br kultury i
dziedzictwa narodowego

4. Tytul zadania publicznego
Kontynuacja dzlalalnosci portalu internetowego Miej Miejsce
http://miejmiejsce.com

5. Termin realizacji zadania
Data 21.03.2016 Data 16.06.2016

publlczneqc"
rozpoczeci zakoriczeni
a a

II. Dane oferenta (-ow)

1. Nazwa oferenta (-6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sadoweqo lub innej ewidencji, adres
siedziby oraz adres do korespondencji (jezeli jest inny od adresu siedziby)

Fundacja In Search Of.. ., fundacja, KRS 0000399388 , ul. Wschod nia 29/3, 90-272 Lodz

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe,
w tym dane os6b upowatnionych do
skladania wyjasnien dotyczqcych
oferty (np. numer telefonu, adres poczty
elektronicznej, numerfaksu, adres strony
internetowe'

Marcin Piotrowski (Polak)
Ewelina Chmielewska,

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczeqolnosci celu,
miejsca jego realizacji , grup odbiorc6w zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkladu
osobowego lub rzeczowego

Portal internetowy Miej Mi ej sce to porta l 0 charakterze ku lturalno-spolecz nym dotyczq cy t odzi. Je st tc

p/aszczyzna wymiany inform acji i dosw iadczeri, miejsce krys talizowania s i ~ , prezent acj i, a czasem i
prem iero wego zaistnienia pro jekt6w artystyczn ych i spolecznych, forum koordynacj i dz ia/ari majqcych na

ce lu orqanizacje zycia kulturaln ego i spolecznego , a takze przestrzeri , w kt6rej pojaw iaja sie

Iwybrzmi ewajq glo sy /6dzkiej krytyki artystycz nej i kultu rowej .

Porta l porusza sze roko rozurn ian a ternatyke miejska , opisuje przemi any zac hodzace we ws p6/czesnym

miescie, odnoszac sie do t od zi, prezentu je i anqazuje do ws p6 /pracy spolecznik6w zwiqza nych z tym

temat em .

Porta l Miej Miej sce laczy rozne formy ak tywnosci : felietony zna nych po sta ci /6dzk ieg o srodowiska

miejskich aktywist6w i ludzi ku ltury , wywiady, kalenda rz zyc ia kulturalnego, internetowe projekty

ar tys tyczne, pokazy prac video . Inicjat orem i redak torem naczelnym jest Marcin Polak. Au tora mi sa

6dzcy artysci, kuratorzy, ludzie zw iazani ze sztuka oraz spo /ecz nicy . Portal od cz te rech lat prowadzony

'est spo /ecz nie , czego konsekwencjq jest nieregularna publikacja tekst6 w .

Dofinansowanie po rta lu jest szansa na pro fesjona lne , regularne i ciqg/e prowad zenie po rta lu , a tym

samym wspie ranie sro dowiska artystyczneqo , zaangazowanie w proces rewita lizacji miasta

spo/eczeristwa oraz ksztalt owan ie opinii w szerszym za siequ .

1 , Rodza] zadania zawiera SIp' W za kresie zada n ok res tonyc h wa l l 4 ust awy z dnia 24 kwietni a 2003 r
o dzia lalnosc i po zytku publiczneqo i 0 wo lontarracre.

I Fermin realrzacu zadarua rue rnoze bye dlu zszy ni l 90 dru



W ramach dofinansowania pow stanie 20 tekstow, w tym wywiady z arty stami reprezentujqcymi tcdzka

scene nlezalezna, kt6rych tworczos c stan6wi istotna wartosc i jest scisle zwlazana z naszym mlastern .

lTeksty beda wzbo gacone 0 ilustracje.

Autorami tekstow beda uznani lodzcy tworcy, m.in . Eliza Gaust, ktcra do tej pory zrealizowa/a wywiady 2

nastepujacyrni artys tami: Wiktor Skok (Jude), Marcin Pryt (19 Wiosen) , Pawe/ Strzelec (Alles),
Dziewczyna Rakieta (Demolka) , Piotr Gwade ra.

W rama ch rozwini ecia cyklu na port alu miejm iejsce.com maja znalezc sie roz mowy z kolejnymi

artystami, m.in .:
IAleksandra Chciuk - pian istka, zajmujqca sie ko mpozycjq mu zycznq i sztukami wizualnymi,
stypendystka Prezyd ent Miasta todzi,
Pawe / Cieslak - m uzyk, realizatorjdzwieku , wspoltworca sukces6w kilkunas tu lodzkich zes porow

muzyczny ch,
Maciej Ozog - teoretyk kultu ry i artysta dzw ieku, zajmu jqcy sie sztuka interaktywnq, mediami

aktycznymi, bio arte m,
Sasza Tomaszewski - lider /6dzkiego zespo/u muzyczn ego Psycho cuki er,

Piotr Szczepans ki - opera tor, rezyser i sce narzysta , tw6 rca Iicznych film 6w zw iqzanych z t.odzia , 2

kt6rych najbardziej znanym jes t "Aleja g6wniarzy ". Zrealizowa/ takze filmy dok umenta lne : .Jes tesmy",

"Generacja C.K.O.D,", "C.K.0 .D.2 - Plan ewakuacji ", "DO M/t 6dz".

Natomiast w wirtua lnej ga lerii zos tana zaprezentowani mlodz i, zdolni tw6rcy , studenc i kierunk6w

artystycznych (5 prezentacji) .

CELE
Gl6wnym celem projektu jest promocja sztuki, wsp iera nie arty st6w i spolecznik6w w dzia/an iach
organizacyjnych oraz dzialalnosc edukacyjna zar6wno w kontekscie kulturalnym jak i spolecznym. Porta l
Miej Miejsce ma za zadanie prornowac kulture i sztuke wsrcd spoleczeristwa , przygotowywac do odbioru.
sztuki.
Innym aspektem dz iala lnosci portalu jest orga nizacja zycia artys tycznego , informowanie i wspieranie
artys t6w w orga nizacji ich dzialari - upowszechnianie informacji z za kresu pozyskiwania stypendi6w
miejskich, ministeria lnyc h, g rant6w, dofinansowari, pracowni i lokali , wsp6lprac y z mias tem i roznyrn
instytucjami. Portal Miej Miejsce to miejsce, w kt6rym beda mogl i deb iutowac m/odzi , zdolni artysci .

MIEJ SCE
Portal Miej Miejsce od poczatku zw iqzany jes t z Lod zia i jej srodowiskiern artystycz no-spo/ecznym 

skierowany jest do lodzian i ws p6lpracujq z nim lodzianie.

GRUPY ODBIORCOW

- /6dzkie srodowisko artystyczne
- /6dzkie srodowisko zaa ngazowane spo /ecznie

- szersza grupa odbiorc6w: /odzianie
- studenci kierunk6w artystycznych, humani stycznych

W,{tAD RZECZOWY I OSOBOWY
- istniejqcy od pieciu lat por tal
- uznani autorzy zwiazani z 16dzkim srodowiskiern kulturalno-spo/ecznym , m.in.: Blaze] Ciarkowski ,

Eliza Gaust, Torna sz Rodowicz, Mar ta Sklodow ska,



2. Zaktadane rezultaty reali zacj i zadania publicznego

upowszechnianie dzialalno sci kulturalnej spolecznej 16dzkiego srodowiska artystyczno
spolecznego

- integracja srodowiska artystyczno-spolecznego
- wsparcie organiza cyjne dla artyst6w i spolecznik6w: organizowanie pracy, potrzebnych srodkow

finansowych i przestrzeni potrzebnej do pracy
- ksztaltowanie opinii na temat kultury , sztuki, tematyki miejs kiej
- promocja mlodych , debiutujqcych artyst6w, dziennikarzy, krytyk6w i historyk6w sztuki

promocja miejsc kultury i sztuk i
promocja wydarzeri kulturalnych w todzi
promocja wydarzeri kulturalnych poza Lodzia organizowanych przez 16dzkie organizacje, galerie ,
muzea
promocja wydarzeri kulturalnych, w kt6rych biora udzial16dzcy artysc i, kuratorzy

IV.Szacunkowa kalkulacja ko szt6w rea lizacj i zadania publicznego (w przypadku wieksze] liczby
koszt6w istnieje mozllwosc dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj ko sztu Ko szt do poniesienia do poniesieni a
catkow ity z wnioskowanej ze srodkow

(zt) dotac]!" finansowych
(zt) wtasnych ,

srodk6w
Lp. pochodzacy ch z

innych i r6det,
wktadu

osobowego lub
rzeczowego2

)

(zt)
Honoraria dla autor6w 20 tekst6w , 4000 4000

1
w tvm wvwiad6w 0 tematvce kulturalnei
Honoraria dla autor6w i1ustracji , 2000 2000

2
rvsunk6w , fotoqrafii obrazuiacvch tekstv
Koordynacja projektu 1000 1000

3

Redakcja , prowadzenie portalu, sklad , 1000 1000
4

korekta
Promocja portalu : projekt i druk plakat6w 1000 1000

5
oraz prowadzenie medi6w
spolecznosciowych (facebook,
instagram )
Honorarium informatyka za: 1000 1000

6
Utworzenie archiwum strony,
Stworzenie czytelniejszego
layoutu strony

7
Fotografie ilustrujqce teksty .

1000
Prace graficzne nad layoutem.
Utrzyman ie portalu

Ko szty og6tem :
11000 10000 1000

Oswiadczarru-y) , ze:
1) proponowane zadanie publiczne bedzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalnoscl pozytku publiczneqo

I Wartosc kOSZlOW ogo lem do pon iesienia z do tacj i nic mozc przekroczyc 10000 zl .
4 I W przypa dku wsparc ia rcalizacj i zadania publi czncgo,



2) w ramach skladanej aferty przewi dujemy 1)ubiel l!ll"lie*/niepabieranie* swiadczen pienleznych ad adresat6w
zadania: "

3) wszys tkie padane w ofercie oraz zalqcznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym ;

4) oferent*ief8F8Rei* skladajqcy niniejsza oterte nie zalega (-jq)*/za lega (i",Y z oplacaniem nateznosci z tytulu
zobowiazan poda tkowych;

5) oferent*lGf8F8Rei* skladajqcy niniejszq oferte nie zalega (-jq)*/2sI98a ( i <4)* z oplacaniem naleznosci z tytulu
skladek na ubezpieczenia spolecz ne .
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/,.- ~ . '!/ ".4 '~ / ....-1 '....«: ' .:.:'..< :::: ::. .: FUNDACJA INSEARCH OF .

.. ....(JtVt1}Q1e;J"7t Q.: 90-272 l6d:l. ul. Wschodn/a 29/3

....................... ......... ................................ .NIP 7252054430. REGON 101307080
(podpis osoby upowai nionej KRS 0000399388
lub podpisy os6b upowainionych
do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenla)

Data ...?,?:..9.Z.;.?QA.t .
Zalilczni k:
W przypad ku gdy ofere nt nie jest zarejes lrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - polwierdzona za zqodnosc z

oryginal ekop ia aktualnego wyciqgu z innego rejeslru lub ewidencji.
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