
 
 

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 NUR, ul. Kamińskiego 26/5, 90-220 Łódź 

Zadanie: Ravekjavik  

Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 9605 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset 
pięć tysięcy złotych) 

Termin realizacji zadania: 10 kwietnia 2017 r. – 26 kwietnia 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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UPROSZCZONAOFERTA REA lIZACJ I ZADANIA PUBLlCZNEGO

poua ENIE co do sDOwbv wyDttnlanlaoferty:
o terre nalety wypelnlt wyI'lclnie w blatych pustych polach, 19odnie I InstrukcJaml umieSlClonyml przy poslczeg61nych polach
oral w przyplsach.
zam aceene gwlaldk'l, np.: . pobieranie· /nlepobieranie·· oznacza, te nalety skreMIt nlewtak lw'l odpowiedi . polostawiaJ'lC
prawidlow'l. Przyklad: ..JlsllleraRle' /nlepobieranle· · .

l. Podstawowe info rmacje 0 zloi onej ofe rcle

1. Organ admrnistracJi pub llczneJ. Prezydent Mlasta l odzi
do kt6rego adresowana lest oferta

2. Tryb, w kt6rym zloiono ofert4:
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, a dz ialalno~ci poiytku
pu blicznega I a wolontarlacle

3. RodzaJ zada nla publlcznego ll Zadanie w rek resre kultury, szt uki, ochronv d6br kultury i dziedzietwa
narcdowegc

4, Tytut zadanla publlcznego Ravekjavik

S. Term ln realil acJI zadanla publkznego11 Data . 1 10.04.2017 IData 126.04 .2017
rcepoczeo a rekcnczenta

II. Dane oferenta (-Ow)

1, Nalwa oferenta (-Ow), for ma prawna, num er KraJowego ReJest ru sadcwegc lub lnne] ew ldencjl, adres sle-dl lby oral
adres do korespo nde ncjl Ueteli Jest Inny ad adresu sledl lbYI

NUR - funda cja, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze sadowvm pc numerem 00004 19271;
acres: 90-220 l 6d.t, ul. Kaminskiego 26/5

2. Inne dodat kowe dane ke ntaktowe, w
tym dan e os6b upo wainlonych do o soba upowamtcne: Lukasz D1ugol,:cki, Czlonc k zenaou NUR,
sktadanla WYJa~n len dotYCZilcvch oferty (np. te l_.mail: www.nur.com
numertelefonu, adres poczty elektronlcznej,
numer fak su, edres stronv Internetowel)

III. Zakre s rzeCl owy zada nia publlcznego

1. Opls zada nla publlcz:nego prop onowanego do reauraclt wraz ee wskaaanlem, w Slczeg6 Ino~c1 ce tu, mlejsca jego
reallzacjl, Krup odblorc6w aadanla oraz przew ldywanego do wykorzyst an la wktadu osobowego lub rzeczowego

Pro ponowanym do reatizacll zadaniem je st wyda rze nie kultu ral ne a nazwie "Ravekjavik". Dnia 22 kwietn ia na

ercrne zabyt kowej fabryki Zygmunta Jarocin skfego Iulica I argowa 28/30) swoie umrejemoscr zaprezentuia czotow

przedstawiciefe islandzkiei secny muzyki elckt ro niczn ej . Dnekl nawlara r nu przez tund acic NUR wspc tpracv

instytucjami kultura lny mi w Rejkiaw iku o ral promotor ami muzyeznymi z t odzi, a takze dziqki przychylnok

amych artyst6w , o t rzym atismy wyjqtkowq ok azjt: pnedstawienja 16dz kiej publ iClno sCi Iw6 rcl osci t r6jki autor6w

I I Rodral ' ,ld,lnlill ilWlera Slq w lak rt' ~ I t' lilddn Okfl' 1lonvch w .1rt . " U~I ,lWY I dn ia 24 kwielnid 2003 f. 0 dziol t.l lno k i poiytku
pubhClnego i 0 wulcnta rtar je .

I 'le rmm fedhl acjllad.ln l.l nil' mOIl' by~ dtul u y mi 90 d ni.



muzyki elektronlcznej: Jonasa Tora.Gudmundssona (wstepujacv jako Ruxpin), Arniego Gretara (Futurgrapher) ora

rniego Kristin ssona (Arni Vector) . Opr6cz czesci muzycznej, podczas "Ravekjaviku" odbeda sie r6wniei projekcj

filmowe film6w dotvczacvch muzyki islandzkiej oraz zaprezentowane zostana fotografie islandzkich tw6rc6w

Miejsce, ktore niegdvs stanowito silny osrodek przemy slu tekstylnego, na 24 godziny stanie siE: swolsta ambasad

kulturalna Kraju Ognia i Lodu.

szerszej perspektywie, inicjatorzy wydarzenia postawili sobie za cel stworzenie trwalego pomostu pornledz

odzia i Rejkiawikiem. "Ravekjavik" zafunkcjonuje jako wydarzenie pilotaiowe, ktore przybl iiy rodzime

pubficznoscl kulture lslandzka (wyd arzanie 0 podobnym charakterze zorganizowane w 2013 roku przez NU ,

dznaczylo sie wvjatkowo wvsoka frekwencjq), poslui y jako narzedzle do zgromadzenia danych kontaktowych

(lista mailingow a) osob zainteresowanych dalsza dzlalalnoscla fun dacj i NUR pod szyldem "Ravekjavik" (pod ta

rnarka prowadzone beda kolejne dzialania na terenie todzi dotyczqce kultury islandzkiej), a takze pozwoli zaciesnlc

spolprace z instytucjami islandzkimi (przede wszystkim: IM X . Icelandic Misuc Export - finansowana ze srodkow

paristwowych instytucja promujqca islandzka tworczosc rnuzvczna poza lslandia oraz STEF - The Performing Rights

Society of Iceland - islandzki odpow iednik po lskiego ZAiKS-u) zainte resowa nymi st worzeniem modelu regularnych,

bustronnych wymi an artystycznych porniedzv Polska i tslandia.

ydarzenie skierowane jest do osob z roznvch grup wiekowych. Beda to przede wszystkim rnitosnicv muzyki oraz

soby zainte resowane kultura innych krajo w. Natomiast rnozliwo sc odwiedzenia zabytkowych wn etrz fabryki

aroci riskiego, niedostepnvch na co dzieri, do udzialu w wydarzeniu zacheci osoby zafascynowane histor ia

i architektura miasta.

Do r alizacji zadania zaangaiowani zostana wolontariusze (32 osobodni). Ze strony fundacj i NUR do pracy

ddelegow ane zostana natomiast dw ie ~op~ n .1f.~ ly okres r allzacji ,fadania. Wklad em rzeczowym bedz!e
I" ' • . . ..

profcsjona lna realizacja materialu video (co zwickszv za sieg odbiorcow ) or az nagrania muzyczn go z wvdarzcnla

(trw alcgo tek stu kultury z obszaru I kt roni czn j muzyki wspol czcsnej] . Moi liwe bedzie to dzieki zasobom

rzeczowym NUR (sprzet film owy: zdjeciowv i dzwi -kowy) oral doswiadczeniu czlonkow fund acj i. Rowni i artvsci

vsrepuiacv podczas wydarzenia zdecydo wali s i ~ na wvstep nieodp latny . Ponadto wspotpraca z Agencja

kreatvwna Oxymoron zaowocowala stworz niem planu pro mocji wyd arzenia - rowni ez na zas de ch wkladu

rzeczowego. Dodatkowo Oxymoron udostepni bezplatnie przestrzcn na plakaty B1 na okres 4 lygod ni na 80

nosnikach r klarnowych w celu prornocj i wydarz nia .

2. Zakladane rez ultaty reallzacjl zadanla publlcznego

Przeprowadz nie precyzyjn ie zaplanowanej kampan ii pro mocyjnej oraz wykorzystanie doswiadczenia w organizacji

podobnych wyd arzeri os6b zaangaiowanych w realizacje zadania pozwol i na zaintere sowani wyd arzeniem dui ej

..,



liczby odbiorc6w .

"Ravekjavik" bedzie przyczynkiem do int egraeji 16dzkiej spoleeznoSci, a takze budowania tozsamoscl lokalnej. Silnie

zwiazane z przemyslowq spuscizna miasta miejsee organ izacji wydarzenia stanie sie dodat kowym atutem

przedslewziecia, i wzbudzi zainteresowanie hlstorla miasta.

ednym z najwa zniejszych rezultatow realizacji zadania bedzie rozpoczecie budowy trwalego polaczenla porniedzv

kodzta i Rejkiawikiem. Zainicjuje to rowni ez prornocje miasta w Islandii. Biorac pod uwage rozrnowv

przeprowadzone przez przedstawicieli NUR podczas wi zyty studyjnej w Rejkiawik u rnozna stwierdzit, ze

zatnteresowante ze st rony instytucji islandzkich prowadzit rnoze do otwarci a nowych drag prezentaeji 16dzkich

artyst6 w za granica, a takze nawiazania stale] wsp61praey porniedzv instytuejami ezy organizaejami pozarzqdowymi

7 obu kraj6w.

Wydarzenie " Ravekjavik" poszerzy oferte kulturalna l odzi - jak w ierzymy w spos6b, kt6ry moze zainteresowac

oso bv takze nie mieszkaiace w tym miescie. Zadanie bedzie prornowac now e formy wyrazu art ystyeznego oraz

przyezyni sie do poszerzania swiadornoscl artystyeznej lodzian oraz ieh wiedzy dotvczace] muzyki wsp6/czesnej,

~ takze kultury pclozonego najbardziej na P61noe kraju Europy. Nie bez znaczen ia bedzie ukazanie nowego oblieza

niegdvs industr ialnej l odzi i zaproponowanie nowego spoj rzenia na potenejal drzerniacv w jego tkanee.

IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadani a publicznego (w pnypadku wieksze] Iiczby koszt6w
istnieje moiliwo ~t dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu Koszt calkowlty do ponleslenla do ponleslenla
(zl) z wnloskowane] ze ~rodkaw

dotacjlJ) flnansowych
(zl) wlasnych, ~ rodkaw

Lp. pochodzacvch z
Innych t radel,

wkladu osobowego
lub rzeczowego4)

(zl)
Bllety 10lnlo dl artyst6w 2900 2900

Kosny wyna/mu pomleslczer\ fab rykJJaroclr\sklello 1000 1000

Druk plakat6w 1000 1000

Druk ulotek I bllel6w 110 5 1105

Malerlaly scenograflane 2000 2000

Malerlaly BliP 500 500

Koszty ochrony wydanenla BOO 800

-

I wanosc kOS1l6w ogo le rn do ponles le ma 1 dota c]l ni moze 1)'lekroclyC10000 /1

4 I w przvpadku wsparcra reahracll zadania publicznego.

J



Wyna)em ..,,~n.I6w 500 500

WynaJemnacto'n~" 700 700

UHlplKlenle 500 500

_ lox,.
wb~"" - ....... ~- 1500 '500.........-

Kosrty ol6lem: " 505 .... ,...
~wilclcn m(.y}. te:
11 proponow ane zad.ln~ pub/lane b(dz ~ rea lizowane wyt~cznie w za kres~ dzlalalnok l poiytku publianego oferenu:
2) w ramKh §klad.lOl!f oferty pnewldu}l!'my pobieranil! -}tiw: potM'., ,,ie ' ~wladczel"t ~ni(inych 00 adresat6w zadani.a;
3) wszystkie podane w ofercil! o raz lat~czni""ch ln for~cjt' ~ llOOne 1 aktualnym stanem prilwnym

I faktycznym;
. } oferent'/~· sklil daj~cy niniejsz~ ofert( n~ u lelil (-J.11 ' /ftriofop (iott· 1 oplacanil!m naleinokl z tytuIu lobo~uft

poda tkowych ;
51oferent·/aflll ft'AE" skta d.lj~cy niniejsz~ ofertfl: nil! lalt'la (-j4"/z,lela MIt."z oplolc.aniem naleinok ll tytutu §kladek nil

!.!~:f:-f:;tk: !>no~~~_. ,,'
r ":~L I-J/UgOlf CKl " " nSlOliaJl6z-:..._.......,. ill S
···......·...·..··....·..·..··..····...··........·...·...·.....~IlW.~1S2J!
.... ... ................................. ........ .......... ... .... bI.com
(podpi§ MOlly upo....aln_i
Iub podpiw o~b upowalnlonp
do u lacbnoa criwladc:lM wob ... imoeniu

otlPf""nta)
~ 7

> · ~ ~ ·' I .Lueta ,t; ~., :::-..C;:- ~.~ ••f .

l MI"-!ill!l
W prlVpddku gdy cterem nit' [est la reje§t rowany w Krajowym RejeSUle 5.1dowym - pot .... 'erdzona iii Igodnott

I oryginalem kopia aktualnego wycj ~gu z inllf'go rejestru lub ew.dencji.


	WKLT_informacja_NUR_20170227
	zzzFundacja Nur

