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UPROSZCZONA OFERTA REALlZACJI ZADAN IA PUBLlCZNEGO RPU/153139/2017 N 

O.ta:2017-03-28 

ePlkZENIE co do sposobu wypelniania ofertv : 
OfertE: naleiy wypelnic wyl'lcznie w bialych pustych polach, 19odnie I instrukcjami Umieslclonymi przy poszczeg61nych potach 

orM"~'l.~azypiSach . 
~S~~"Waczenie gwiazdk'l, np.: " pobieranle·jniepobierani e* " oznacza, i e naleiy skreSlic niewlaSciw'l odpowledi , pozostawiajqc 

9sl'r!fi.WidlOW'l ' Przyklad : ,,!*)bieraAie* jniepobieranle· ... 

, I. Podstawowe informacje a ztoionej ofercle 

1. Organ admlnlstracjl publlcznej, 
do ktorego adresowana jest oferta 

2. Tryb, w ktorym ztoiono ofert*: 

3. Rodza] zadanla publlcznego1
) 

4. Tytul zadanla publicznego 

Prezydent Miasta t.odzi 

Art. 19a ustawy z dnla 24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnosci poiytku 
publicznego I 0 wolontariacie 

- pod trzymywan ie i upowszechnianie tradycji narodowej, pi e l ~gnowanie 

polskosci oraz rozw oj swi adomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej ; 
(art . 4 ust . 1 pkt a). 
- dzialaln osc na rzecz osob w wieku emerytalnym (art. 4 ust . 1 pkt 10). 
- dzia talnosc w spomagajqca rozwoj wspcSlnot i spoleczno sci lokalnych (art. 4 
ust. 1 pkt 13) 

.. W szystko zacz~lo s i ~ w t.od zi" 
(P rzygotowan ie i wystawi enie przedstawienia teatralnego poswi ~con ego 

lodzkiem u okresow i i ycia Sw . Faustyny) 

Data Data 
5. Termln reallzacjl zadanla publlcznego 2

) 
L-_________________ .L.:..r.::.o "'zpc:...oc:...c:..:z"'~c.:c.:..:iacO_.L..:1:..:6:...s:..:i .::.e.:...!rp:.:n.:..:i.=a..:2:.:0:.:1:.:.7.:..:r.:.. _ ...J....:z.=a.:.:.ko=:,n:::c2::e:.:n.:.:.i::.a--L6 I isto pa d a 2017 r. 

I I. Dane oferenta (-ow) 

1. Nazwa oferenta (-ow), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sqdowego lub innej ewidencji, adres sjedziby oraz 
adres do korespondencjj (jeieli jest jnny od adresu sledziby) 

Ka to li cki Klub im . Sw . Wojciech a, stowa rzys zenie KR5 0000378915 

adres: 90-145 t.odi, ul. Narutow ic za 120 . 4 ••••• 
adres do koresponden cji. 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane osob upowainlonych do 
skladania wyja~nfen dotyczqcych oferty (np. 

1 I Rodza] 7adania l i, wi~ra si<; W lakrcsie zadar', ok , dlonyc h wart . 4 u5tawy z dnla 21\ kwlctn la 7003 r. a dzia iainosci pozytku 
~ub l iC7n~eO i a wolontarl acic . 

I Termin rea lilnCji zilddl1ia II iI' In Ole 11YC dluislY nil 90 dil l. 
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III. Zakres rzeczowv zadanla publlcznego 

1. Opls zadanla publicznego proponow;mego do reallzacjl wraz ze wskazanlem, W 5zczeg6lno~cI celu, mleJsca lego 
reaJizacjl, grup odblorc6w zadanla oraz przewldywanego do wykorzvstanla wkfadu osobowego lub rzeczowego 

Zadanie publiczne pn. "Wszystko zaez~lo si~ w todzi" b~dzie polegac na przygotowaniu I wystawieniu 

przedstawienia teatralnego poswi~conego lodzkiemu okresowi iycia sw. Faustyny. Sztuka jednoaktowa b~dzie 

przedstawiac epizody z iycia Heieny Kowalskiej, pozniejszej sw. Siostry Faustyny, ktOra mieszkala w todzi w lataeh 

1922-1924 i ktora otrzymala wezwanie do iycia zakonnego w Parku Weneeja latem 1924 roku . Akcja widowiska 

rozgrywac si~ b~dzie w t.odzi, wsrod ludzi, wydarzeri historycznyeh i problemow spolecznych miasta tui po 

odzyskaniu niepodleglosei z zaehowaniem wymogow dramatu seenieznego. Dramaturgiczna prezentacja seen 

z iycia najwi~kszej Swi~ tej Kosciola katoliekiego przelomu XX i XX I wieku da widzom wiedz~ 0 historyeznych 

zWicjZkach sw. Siostry Faustyny Kdwalskiej z todziq i b~dzie sklaniac do refleksji nad porownaniem iyeia miasta 

w perspektywie wieku . 

Miejscem realizaeji zadania b~dzie todi, a przedstawienia zostanCj wystawione co najmniej na terenie parafii Sw. 

Faustyny Kowaiskiej oraz w szpita iu im . Sw. Jana Boiego. Jesli b~dzie to moiliwe, przedstawienie wystawimy na 

terenie jes zeze j ed nej wybranej 16dzkiej parafii . Premiera przestawienia b~dzie miala miejsee w pierwszej polowie 

pazdziernika 2017 r. - termin ten zwiCjzany jest ze swi~tem sw. Faustyny, patronki todzi. 

Za danie obejmowac b~dzie napisanie sz tuki, przygotowanie przedstawienia i wystawienie spektak li w formie 

teatru amatorskiego, z moiliwym udzialem zawodowyc h akto r6w. W rama eh realiza cj i zadania b~dziemy 

wykorzystywac rowniei wlasne srodki rzeezowe i osobowe, a takie wspolpraeowac z KOSciolem katoliekim -

z parafiami na terenie todzi . Do promocji zadania wykorzystamy m .in . wydawany przez Katoiieki K/ub im. Sw. 

Wojeieeha miesi~eznik " Aspekt Polski", w ktorym zamiescimy zaproszenia na spektakie oraz reiaeje z nieh . 

Materialy takie dostE;pne tei bE;dCj na stronie internetowej www.aspektpo lski.pl. DziE;ki uzyskaniu dofinansowania 

zadania do st~p do wszystkieh elementow i tresei za dania b~dzie dla odbioreow zadania bezplatny, w tym dia 

pub lieznosei, a przeds tawienia b~dq mogly miec godnq opraw~ i wysoki poziom i stac si~ wainym wydarzeniem 

ku ituralnym. 

2. Zakladane rezultaty reallzacji zadanla publlcznego 

Zada nie kicrowanc jest w sposob szczegoiny do oscib starszych (w wieku emerytalnyml, mieszkaricow todzi, ale 

w ramach realiza eji z<l d<lnia przewidujemy wspolprace. 2 rnlodzieiq, eo pozwo li ni e tylko na aktywizaej~ os6b 

starszych, ale i nawiqzanie wi(~zi mi~dzypoko l eni()wyeh . 

Aktywnosc Ll czes tnik ciw zada nia be.d zie przejawiac s i ~ na wszystkicll eti.lpach praey /lad przedstaw icnicm - hp'di.] 
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oni aktorami, osobami uczestniczqcymi w przygotowaniu scenografii, kostiumow, obstugi organizacyjnej 

i promocji. Wspotpraca z Kosciotem katolickim utatwi promocj~ zadania i zaproszenie do udziatu w nlm os6b 

zainteresowanych tematykq b~dqeq przedmiotem zadania . 

Charakter sztuki sprawi, ie odbioreami b~dq takie osoby, ktore nie znajdujq dla siebie oferty wsrod przedstawien 

i imprez odbywajqeyeh si~ w todzi lub jest dla nich barierq platny dost~p do ieh tresci (konieeznose zakupu biletow 

wstt:pu) . 

Zakladamy, i e dlugofalowym skutkiem realizacji zadania moie bye stworzenie srodowiska, ktore moie stae si~ 

zalqikiem budowania t eatru amatorskiego, ztoionego z osob starszyeh i mlodyeh lub ieh trwata aktywizacja 

w innyeh dzialaniaeh na rzecz lokalnej wspoln.oty, zwlaszcza 0 charakterze kulturalnym. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego (w przypadku w lr:kszej liczby kosz t ci w istnieje 

moiliwosc d odania kolej nych wie rszy) 

Rodza) kosztu Koszt calkowity do ponleslenla 
(zl) z wnioskowanej 

dotacW' 
Lp. (zl) 

Ui ytkowanie sa l na przygotowanie 800 

1. i wystawienie przedstawien (wraz 
z kosztami eksploataeyjnymi) 

2. Honorarium dla autora sztuki 2500 2500 

Reiyse ri a, obsluga orga n izacyjna 1500 1500 
3. 

przedstawienia 

Oswi etl enie, naglosnienie - zakup lub 1500 1500 
4 . 

wypoiycze nie s prz~ tu 

Za kup materi alow (sce nografia, kostiumy, 1200 1200 
S. 

kosmetyki, druk materi alow dla aktorow) 

Druk i dys trybu cj a materialow 1000 1000 
6. prom oeyj nych (pl akaty, za prosze nia, 

r--- u l otki~~.p_() min k i dla pub liczno se i) - -
Zaplanow anie i koordynaeja akcji 500 500 
prornocyjn ej i przygotowanie materialow 

7. 
prorn ocyjnych (projekt i sklad materialow 
promo cyjnych, w tym materi alow 
za mieszcz anyeh w " Aspekcie Pol skim", 
w tym projekt i sklad) 

) W ar lo se ko sz tnw o !;':i lenr do (Jon ip.s ic ni;) 1 dOlo ej i nie rlloie flU " kro(zyc 10000 71. 

4 ) W przYPJdku w sparcia real i/Jeji zaniln ia pu bli cz nego . 

do ponleslenia 
ze srodk6w finansowych 

wlasnych, srodk6w 
pochodzijcvch Z Innych 

iredel, wkladu osobowego 
lub rzeczowego·' (zl) 

800 
(wklad wlasny rzeczowy) 
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Teksty promocyjne I relacje w "Aspekcie 450 450 
8. 

Polskim" (koszt druku) 
Transport na przedstawienia poza 200 200 

9. 
siedzibq 
Catering dla aktor6w i ekipy 200 200 

10. przygotowujCjcej przedstawienie (kawa, 
herbata, drobne przekCjski) 
Umieszcza nie tresci na stronach www 400 400 

11. (wkfad wlasny osobowy) 
10250 9050 1200 

Koszty og6fem: (wkfad wtasny rzeczowy 
losobowy) 

OSwiadczam(-y). ie: 
1) proponowane zadanie publiczne be:dzie rea lizowane wylqcznle w zakresie dzia lalnosci poiytku publiczneeo oferenta; 
2 ) w ramach skladanej oferty przewidujemy jloele ranle" /nlepobie ran ie" 5wiadczeri pienie:inych od adresatciw zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcz nikach informacje Sq zgod ne aktualnym sta nem prawnym 

I faktycznym; 
4) o ferent" /~" sk ladaJqcy niniejsz'l oferte: nie zalega (jq)*/lalega (jiJ)" z oplacan iem naleinosci z tytulu zobowiijzari 

podatkowych; 
5) oferent·/~· skladajqcy nini ej sz'l o ferte: nie za lega (jq)"/la lega (jq)" Z oplacan iem naleinosci z tytulu skladek na 

ubezpieczenia spoleczne. 
, , 
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(pod pi s oso by upow.inionej 
lub podpisy osob upowainionych 
do sktadania oswiudczcn woli w im icniu 

o(erenta) 

Za la cz nik : 

') . / 
' ! "~ 3 /y ; Data ..... ~--:: .... .. ~ ......... ::<: .......... :: ...... ....... .. 

W przypadku gdy ofere nt nie jest zarejestrowany w Krajowyrn Rejestrze S'ldowym - pot wierdzona za zgodnosc z orygina lem 
kopia aktualnego wyci'lgu z innego re jes tru lub ewidencji 

opia aktua lnego wyciqgu z innego rej es tru lub ewidencj i. 


