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PRZEZ 

Wydzial Ochrony h o t :  ~wiska  i Rolnictwa Urzqdu Miasta lodzi  
(orga administracji publicznej) 

skladana na podstawie przepisow dziatu II rozdziatu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 



I. Dane oferental~ferentow')~) 

I 
1) nazwa: FUNDACJA POMOCY ZWIERZETOM ,,(NIE)MILCZ-REAGUJ" 

2) forma p r a ~ n a : ~ )  

( ) stowarzyszenie (X) fundacja 

( ) koscielna osoba prawna 

( ) sp64dzielnia socjalna 

( ) koscielna jednostka organizacyjna 

( ) inna ........ ............. 

3) numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym, w innym rejestrze lub ewidencji:") 

KRS: 0000395992 

4) data wpisu, rejestracji lub ut~orzenia:~) 13.09.2011 

5) nr NIP: 726-26-46-770 nr REGON: 101278094 

6 )  adres: 

miejscowosC: ~ O D Z  ul. PACANOWSKIEJ 1 M 24 

dzielnica lub inna jednostka pomo~nicza:~) BAlUTY 

gmina: M. LODZ p~w ia t : ~ )  M. L ~ D Z  

wojewodztwo: LODZKIE 

kod pocztowy: 91-439 poczta: L ~ D Z  

7) tel.: 694-1 49-802 faks: brak I 
e-mail: wiola.rude@gmail.com http:// marszniemilczenia.wordpress.com 

8) numer rachunku bankowego: 93 1500 1038 1210 3007 7366 0000 
nazwa banku: BANK ZACHODNI BZ W8K 

9) nazwiska i imiona osob upowainionych do reprezentowania oferentak&wMw+~ 

a) WIOLETA PAWLIK-NOWACKA - Prezes Zarzqdu 

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujqcej zadanie, 

o ktorym mowa w 0fercie:')nie dotyczy 

11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczqcych oferty (imiq i nazwisko oraz nr 

telefonu kontaktowego) - WIOLETA PAWLIK-NOWACKA, 694-149-802 

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego: f 
1 

Fundacja nie jest organizacjq pozytku publicznego, dlatego nie posiada podzialu na dziafalnosc 
odplatnq i nieodplatnq. Wszystkie cele statutowe realizuje poprzez nieodplatne dziatanie, zwiqzane z 
ekologii i ochronq- zwierzqt oraz ochronq dziedzictwa przyrodniczego oraz dzialalnosciq 
charytatywnq. 
Podstawowym celem dzialalnosci statr~towej Fundacji okreslonej w akcie fundacyjnym jak i 
niniejszym Statucie jest: 
a) dziatanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierzqt, ich poszanowania i ochrony 

[ propagowanie wlasciwego stosunku do zwierzqt, 



( r dziajanie w zakresie przestrzegania praw zwierzat, 

i przeciwdzialanie patologiom -spo~ecznym skierowanym przeciwko zwierzgtom, poprzez 
zapobieganie okrucienstwu wobec zwierzqt, zwalczanie przejawow znqcania sig nad 
zwierzqtami, wspolpraca z odpowiednimi organami i instytucjami (Policja, Straz Miejska) w 
celu wykrywania i zwalczania przestgpstw i wykroczen, ktorych przedmiotem sq zwierzeta 
oraz pomoc w doprowadzeniu do osqdzenia i ukarania przez odpowiednie organy osob, 
ktore ww. czynow siq dopuscily, jak tez wystqpowanie przed sqdami i odpowiednimi 
organami w sprawach dotyczqcych ochrony praw zwierzqt. 

b) wspieranie dzialalnosci charytatywnej, spolecznej, kulturalnej, naukowej i oswiatowej 
prowadzonej na rzecz ochrony zwierzqt i ich praw 

[ dzialanie na rzecz edukacji, oswiaty i wychowania, w szczegolnosci poprzez podejmowanie 
wspolpracy z wladzami oswiatowymi w celu wychowywania mlodziezy w duchu 
humanitarnego stosunku do zwierzqt, poszanowania dla srodowiska naturalnego oraz 
ksztaltowania swiadomosci spoleczehstwa dotyczqcej ochrony zycia i praw zwierzqt; 

[ promocjq i organizacjq wolontariatu w zakresie ochrony zwierzqt 
c) dzialanie na rzecz ochrony srodowiska 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: I 
0 organizacjq corocznej, ogolnopolskiej akcji o nazwie Festiwal ,,Ludzie zwierzqtom", 

majqcej na celu edukacje oraz uswiadamianie spo/eczelistwa w zakresie ochrony praw 
zwierzqt oraz pomoc instytucjom dzialajqcym na rzecz ochrony praw zwierzqt; 

0 organizowanie koncertow, festynow, imprez masowych, zgromadzen publicznych, 
wystaw kulturalnych, akcji propagandowych oraz edukacyjnych majqcych na celu 
rozpowszechnianie postaw przyjaznych zwierzqtom oraz ochrony ich srodowiska w tym 
takie za posrednictwem prasy, radia, telewizji oraz wszelkich wydawnictw, 

0 zakup niezbqdnych akcesoriow dla zwierzqt (w tym bud, smyczy, obrozy, szelek, klatek, 
kennelow, kuwet, drapakow, kocy itd), lekow i preparatow weterynaryjnych oraz karmy 
dla zwierzqt; 

0 przekazywanie funduszy na dzialalnosk statutowq organizacji i instytucji pro - 
zwierzecych oraz wszelkich niezbednych do ich funkcjonowania rzeczy o zakup ktorych 
poproszq; 

0 prowadzenie wykladow i szkoleir z zakresu ochrony praw zwierzqt oraz potrzeb i 
mozliwosci ograniczania bezdomnosci zwierzqt; 

0 organizowanie i finansowanie konferencji, seminariow na temat ochrony praw zwierzqt, 
propagowanie idei ,,zwierzq nie jest rzeczq" oraz odpowiedzialnej opieki nad 
zwierzqtami; 

0 wspolfinansowanie w wybranych (przez Fundacje) przypadkach pobytu zwierzqt 
bezdomnych lub wymagajqcych specjalnej troski w domach tymczasowych dla zwierzqt 
bezdomnych prowadzonych przez wolontariuszy Fundacji , wskazanych przez 
Fundacjq: hotelach dla zwierzqt lub w szpitalach weterynaryjnych; 

0 dzialalnosc adopcyjna (poszukiwanie nowych opiekunow dla zwierzqt bezdomnych, 
kwalifikacja do adopcji, kontrole poadopcyjne); 

0 wspieranie dzialalnosci zwiqzanej z ochronq zwierzqt dzikich i egzotycznych; 
0 wspieranie w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji zwierzqt 
0 wspieranie schronisk dla zwierzqt; 
0 wspieranie projektu darmowej sterylizacji i kastracji zwierzqt bezpariskich; 
0 wystqpowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisow dotyczqcych praw 

zwierzqt oraz wspotuczestniczenie w tworzeniu aktow prawnych z tym zwiqzanych 
13) jezeli oferent /ehwtt%v p r o w a d z i l ~ ~ d z i a l a l n o S C  gospodarczq: 

a) numer wpisu do rejestru przedsiqbiorcow . . . . . . 
b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej 

II. lnformacja o sposobie reprezentacji oferentow wobec organu administracji publicznej wraz 

z przytoczeniem podstawy prawnejlO) 

Do reprezentowania fundacji w sprawach majqtkowych i niemajqtkowych uprawniony jest 
jednoosobowo Prezes Zarzqdu lub dwoch czlonkow zarzqdu dzialajqcych lqcznie. 



Ill. Szczegolowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego d o  realizacji 

1. Krotka charakterystyka zadania publicznego 

Zaprojektowanie i wykonanie miejskiej strony internetowej ,, lodi przyjazna zwierzqtom". Strona ma 
stanowic element realizacji gminnego programu zapobiegania bezdomnosci zwierzqt oraz narzqdzie 
do komunikacji z mieszkancami miasta lodzi. Platforma ma stanowiC irodio informacji na temat 
wlasciwej opieki nad zwierzqtami, swiadomej adopcji oraz bazq ogloszen osob, ktore chcq przyjqc pod 
swojq opieke lub sq zmuszone zostawiC swoje zwierzq pod opiekq innej osoby. 
Efektem zamowienia powinna byc nowoczesna, interesujqca i estetyczna strona internetowa, 
o intuicyjnej nawigacji, prezentujqca informacje dotyczqce opieki nad zwierzqtami, a takie platforma 
ogloszen, umoiliwiajqca mieszkancom zarnieszczanie ogloszen po wypelnieniu formularza 
rejestracyjnego. Strona powinna rowniez zawierac system CMS, umozliwiajqcy samodzielne 
zarzqdzanie stronq, jej wyglqdem i zawartosciq przez Zamawiajqcego, bieiqce aktualizacje, 
dodawanie i zmienianie tresci, umoiliwiajqcy rozbudowe strony, zarowno poprzez poszerzanie 
o dodatkowe dzialy i podstrony, szybkq zmianq szablonow graficznych, jak i poprzez dodawanie, 
usuwanie, podmienianie zatqcznikow w postaci plikow programow tekstowych, kalkulacyjnych, Adobe 
oraz materialow graficznych i multimedialnych. 

2. Opis potrzeb wskazujqcych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich 
przyczyn oraz skutkow 
Zadaniem platformy jest zaspokojenie potrzeb na czterech piaszczyznach: 

1. Zapobieganie bezdomnosci zwierzqt - w chwili obecnej jest to jeden z najwiqkszych 
problemow w temacie ochrony zwierzqt. Przez brak swiadomosci, wiedzy i empatii ludzie 
traktujq zwierzqta przedmiotowo, jak rzeczy, dlatego bez cienia wqtpliwosci i poczucia 
odpowiedzialnosci pozbywajq siq ich. Drugim powodem bezdomnosci zwierzqt jest 
niekontrolowane rozmnaianie. Platforma bedzie edukowac, promowac wlasciwe postawy, 
swiadomq adopcje i propagowak dobre praktyki stosowane w ochronie zwierzqt i opiece nad 
nimi. 

2. Potrzeba tymczasowej opieki nad zwierzeciem - wiele osob z racji wykonywanego zawodu, 
stanu zdrowia lub planow urlopowych potrzebuje pomocy przy opiece nad zwierzqciem w 
trakcie nieobecnosci w domu. Oferta hoteli dla zwierzqt jest czqsto niedostqpna dla 
spdeczeristwa z niiszymi zarobkami a schronisko dla zwierzqt nie przyjmuje zwierzqt na 
przetrzymanie. Niestety wielokrotnie w takich sytuacjach dochodzi do porzucenia zwierzqcia, 
co jest niezgodne z prawem oraz przyczynia siq do zwiqkszenia bezdomnosci zwierzqt i ich 
cierpienia. Platforma dziqki mozliwosci zamieszczenia ogloszenia bqdzie umozliwiala 
skojarzenie ze sobq osob wyrazajqcych chqc przyjqcia tymczasowo zwierzaka z osobami 
potrzebujqcymi pozostawic zwierzq pod tymczasowq opiekq. 

3. Potrzeba informacji - znaczna czqsc spoleczenstwa nie posiada wiedzy na temat praw 
zwierzqt i ich ochrony, czy tez na temat dzialari gminy na rzecz zwierzqt. Osoby nie bedqce w 
stalej stycznosci z dzialalnosciq prozwierzecq czqsto nie wiedzq jak zareagowac w sytuacji, 
gdy lamane sq prawa zwierzqt, gdy widzq akty okrutnego traktowania czy znqcania siq, nie 
wiedzq co maja zrobiC gdy widzq zwierze, ktore ucierpialo w wypadku komunikacyjnym, jak 
zachowac siq przy spotkaniu z dzikim zwierzqciem. Spora czqsc spoieczenstwa nie wie jak 
wyglqdajq zasady wlasciwej opieki nad zwierzqtami, jakie maja obowiqzki, jakie sq wskazania. 
Z drugiej strony osoby opiekujqce siq zwierzqtami czesto nie wiedzq o dzialaniach jakie gmina 
podejmuje na rzecz zwierzqt a ktore mogq im pomoc, jako opiekunom. Platforma odpowie na 
te pytania, wskazujqc sposob dzialania, 'waine telefony czy pokazujqc mozliwosci. 

4. Potrzeba wzrostu swiadomosci - pomimo widocznej zmiany wrazliwosci w stosunku do 
zwierzqt w ostatnich latach, nadal obserwujemy jak bardzo przedmiotowo czlowiek podchodzi 
do innych zwierzqt. Dzigki zamieszczonym na platformie tresciom, bqdzie ona edukowak 
spoleczenstwo oraz uswiadamiac. 

3. Opis grup adresatow zadania publicznego 

Osoby posiadajqce pod swojq opiekq zwierzqta (glownie mieszkancy Codzi), przedstawiciele 
organizacii pozarzadowych, og6l spoieczeristwa. Wszystkie osoby poszukujqce informacji na temat - .  

( o i ek i  nad fwierzetami,-praw zwierzqt, akcji prozwierz&cych, dzia-iin gminy-na rzecz zwierzqt itd. oraz 1 
osoby, ktore c h ~ q ' ~ r z ~ j i c  pod swojq opieke lub sq zmustone zostaw2 swoje zwierzq pod opiekq innej 
osoby. I 
4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania 
publicznego, w szczegolnosci ze wskazaniem w jaki sposob przyczyni siq to do podwyiszenia 
standardu-realizacji zadania.'ll I 

I Nie dotyczy I 



5. Informacja, czy w ciqgu ostatnich 5 lat oferentloferencil~ otrzymak/otrzymalil~ dotacjq na 

dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania publicznego z podaniem inwestycji, ktore 

zostaly dofinansowane, organu ktory udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .I1) 

1 Nie dotyczy 
I I 

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji 

Bezposrednim celem zadania jest zapobieganie bezdomnosci zwierzqt oraz propagowanie dobrych 
praktyk w opiece nad zwierzqtami, poprzez powstanie kompleksowej, miejskiej platformy 
internetowej ,,todz Przyjazna Zwierzqtom" skladajqcej siq z platformy informacyjnej oraz platformy 
ogloszen oraz panelu zarzqdzania CMS. Posrednim celem jest wzrost Swiadomosci i wiedzy 
spolecznej, zwiqzanej z opiekq nad zwierzqtarni, prawami zwierzqt, dzialar~iarni grniny na rzecz 
zwierzqt oraz edukacja prozwierzqca. 

7. Miejsce realizacji zadania publicznego 

Miejsceni realizacji projektu bqdzie miasto todz, siedziba Fundacji (NieJMilcz-Reaguj - 
ul. Pacanowskiej 1 rn 24 oraz siedziba realizatora. 

8. Opis poszczegolnych dzialali w zakresie realizacji zadania publicznego12) 

Przedmiotem zamowienia jest przygotowarlie projektu oraz wykonanie strony internetowej ,,lodz 
przyjazna zwierzqtom", w jqzyku polskim wraz z platformq ogloszeh, systemem zarzqdzania tresciq 
oraz wsparciem technicznym. 

Strona bqdzie korzystac z dorneny o rozszerzeniu zwierzeta.uml.lodz.pI, udostqpnionej przez Urzqd 
Miasta lodzi. 

lnstalacja strony wraz z platformq i systernem CMS nastqpi na serwerze Urzedu Miasta lodzi, po 
uprzednirn wprowadzeniu wymogow wlasciciela serwera. 
Ustug? hostingowq zapewni Urzqd Miasta todzi i bqdzie ona opiewaC na: 

pojemnost serwera do 50 GB 
dostqp do semera z zewnqtrz SSHISFTP przez VPN UMt  
kopie bezpieczelistwa serwera 

I 
rejestracja i ochrona danych osobowych, tqcznie ze zgtoszeniem do GlODO - Wydzial Ochrony 

Srodowiska 

Strona zostanie przygotowana dla minimalnej rozdzielczosci ekranu 1024 piksele oraz aby zmowiona 
strona WWW byla prawidlowo obslugiwana przez najnowsze wersje co najmniej nastqpujqcych 
przeglqdarek: MS Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome; Apple Safari. 

Wszystkie aspekty techniczne oraz graficzne bedq uzgadniane na bieiqco z wIaSciwyrni jednostkami 
Urzqdu Miasta lodzi. 

Ftar, I realizacji 20.12.2015 - 15.01.2016 - utworzenie stronv informacvinej z svstemem 
zarzadzania trescia CMS 

Proiekt araficznv i architektura stronv 
[ zaprojektowanie interfejsu strony w porozumierliu z Wydzialem Promocji Urzgdu Miasta Codzi 
[ przygotowanie architektury strony 

[ nanoszenie poprawek do interfejsu i architektury strony 

[ przygotowanie kategorii, podstron i zakladek 
[ umieszczenie pierwszych tresci 

Przvaotowanie rnerytoryczne 
[ przygotowanie tresci na strone 
[ przygotowanie regulaminu strony 

Podstawowv CMS 
1. system zarzqdzania CMS 

[ instalacja systemu CMS na wskazanym serwerze 

dokumentu) 

I 
[ zarzqdzanie strukturq serwisu (edycja, przenoszenie, ukrywanie, publikacja, tworzenie, 

usuwane kategorii/podstron/zakiadek, ustawianie czasu publikacji oraz opublikowania 

[ umozliwienie edycji kategorii/podstron/zakladek za pomocq intuicyjnego edytora tresci 
WYSIWYG 

[ umozliwienie wprowadzania do dokumentu tekstow, obrazkow, zdjqc, tabel, plikow do 



pobrania, filmow oraz innych plikow multimedialnych 
I 

1 pliki obslugiwane przez CMS powinny posiadak formaty: .jpg, .gif, .png, .ico, .txt, .php, 
.html, .htm, .hml, .js, .css, .cache, .zip, .gz, .rar, .tgz, .tar, .htaccess, .bmp, .mp3, .mp4 
.aac, .wav, .au, .wrnv, .avi, .mpg, .mpeg, .pdf, .psd, .doc, .XIS, .txt, .fla, .swf. 

[ ustawianie wlasciwosci podstron (tytuly, opisy, streszczenia, daty automatycznej publikacj 
oraz ukrycia) 
tworzenie adresow przyjaznych uzytkownikowi (user-friendly url) 

1 ustawianie wybranego dla danej podstrony szablonu z wdroionych do systemu 
1 archiwizacja danych 

repozytorium plikow 
optymalizacja pozycjonowania strony 

1 system otwarty na wdrazanie kolejnych modulow oraz funkcjonalnosci strony w przyszlosci 
( tworzenie bazy danych tresci zawartych w serwisie 

2. Budowa szablonu i struktury HTML 
1 stworzenie kodu HTML serwisu 
1 stworzenie szablonu strony giownej oraz podstron w oparciu o system CMS 
[ ciecie zaakceptowanej przez Zamawiajqcego grafiki interfejsu 
[ wprowadzenie struktury strony (drzewa kategorii) 
1 stworzenie stylow CSS 

3. Modul wyszukiwarki 
[ wdroienie na stronie modulu wyszukiwarki 

przycisku ,,szukajV 

1 
1 wyszukiwarka w formie pola tekstowego, w ktorym uzytkownik wpisuje zapytanie oraz 

I 

[ po wpisaniu hasla oraz wyszukiwaniu nastqpuje wyswietlenie wynikow odpowiadajqcych 
zapytaniu uzytkowania w formie listy 

[ rekordy skladajq siq z odnosnika oraz krotkiego opisu, slowa kluczowe oznaczone 
pogrubieniem 

1 istnieje mozliwosC stronicowania wynikow 
4. Mechanizmy automatyczne 

[ dynamiczne tworzenie mapy serwisu 
w przypadku dodania nowej podstronylzakladki zostaje ona automatycznie wyswietlona w 
strukturze serwisu wyswietlanej w dziale MapaIMenu strony 
wdrozenie mechanizmu edycji menu (kategorii glownych, podstron, menu tekstowe) 

[ zmiana nazwy kategorii/podstrony/zakl.adki z poziomu systemu CMS spowoduje 
automatycznq zmiane w menu wyswietlanym na stronie 

r pobierar~ie informacji z danej kategorii/podstron/zakladek i ich wyswietlanie na stronie gjownej 
strony 

5. Zarzqdzanie platformq ogloszen 
stworzenie formularza rejestracyjnego ogloszenie z mozliwosciq ukrycia wybranych danych 
z formularza 

[ automatyczna publikacja tresci formularza na wybranej podstronie w forrnie teksu i zdjeC 
[ mozliwosc edycji tresci formularza 

baza danych z tresci formularza 
zarzqdzanie tresciq ogloszen 

6. Wielopoziomowy system uprawnieli 
1 mo~liwosc tworzenia grup uiytkownikow zarzqdzajqcych stronq 
[ przypisywanie poszczegolnym grupom wybranych uprawnieri funkcjonalnych 

(np.administracyjnych, redaktorskich) 
1 uprawnienia w zakresie dostepnych dla uzytkownika funkcjonalnosci CMS oraz dokurnentow 

strony, ktore bqdzie mogl edytowac 
Wvdruk tresci strony 

1 mozliwosC wydruku tresci strony 
[ oznaczenie funkcji za pomocq tekstu lub ikony 
1 klikniecie w ikon? powoduje automatyczne utworzenie dokumentu do wydruku 

wygenerowany tekst nie zawiera grafiki oraz formatowania tekstu przyjetego na stronie 
1 wydruk nastqpuje po zatwierdzeniu opcji przez uzytkownika 

opcja wydruku bedzie mozliwa dla tresci z kategoriilpodstronlz kladek 
Statvstyki odwiedzin 

[ podglqd wybranych przedzialow czasowych statystyki 

D 
integracja strony z rozbudowanyrn systemem statystyk np. google analytics 

1 lokalizacja geograficzna uiytkownikow 
1 nadzorowanie ruchu na stronie oraz poszczegolnych kategoriach/podstronach/zakladkach 

I 



Etap 2 realizacii zamowienia 02.01.2016 - 31.01.2016 - utworzenie platformv oa~oszen 
1 

Platforma ogloszen I 

[ stworzenie formularza rejestracyjnego ogioszenie, bqdqcego integralnym elementem strony, 
z moiliwosciq ukrycia wybranych danych z formularza r stworzenie polityki prywatnosci strony 

[ przygotowanie niezbqdnych wzorow dokumentow dla uiytkownikow 
[ automatyczna publikacja tresci formularza na wybranej podstronie w formie teksu i zdjec 
[ uiytkownik wchodzqc w kategoriq Ogtoszenia>Rejestracja automatycznie wypelnia 

zamieszczony na stronie formularz, wybierajqc dane ktore chce upublicznic. TresC ogloszenia 
automatycznie zostaje zamieszczona w odpowiedniej zakladce strony, a calosc ogloszenia 
(lqcznie z danymi niejawnymi) trafia do bazy danych ogloszen na stronie i pozostaje jedynie 
do wglqdu administratorowi strony 

f formularz rejestracyjny bqdzie opracowany przez wykonawcq 
1 przyporzqdkowanie do odpowiedniej zakladki nastqpuje po zweryfikowaniu odpowiedzi na 

dwa pierwsze pytania formularza rejestracyjnego tj. Rodzaj ogtoszenia i Gatunek 
[ uiytkownik ma moiliwosk zamiescik zdjqcie do ogloszenia 
[ formularz rejestracyjny bqdzie zawierat formutke zwiqzanq z wyrazeniem zgody na 

wykorzystanie danych osobowych, informacjq o zamieszczaniu ogtoszenia na wtasnq 
odpowiedzialnosc oraz oswiadczenie o prawdziwosci zamieszczonych inforrnacji - jedynie 
akceptacja wyzej wymienionych zapisow umoiliwi publikacje ogloszenia 

r prawny aspekt zwiqzany z ochronq danych osobowych zostanie opisany w Regulaminie 
Strony oraz innych dokumentach prawnych 

Baza danych pl~kow tekstowych. Adobe. araficznvch i plikow video 
[ pliki tekstowe, Adobe, graficzne oraz pliki video bgdq dostgpne z poziomu systemu CMS 
[ pliki bqdq dostqpne w formie repozytorium plikow 
r administratorzy bqdq mieli moil;wosC: umieszczar~ia na stronie wybranych z repozytorium 

plikow za pomocq edytora WYSISYG 
Dostepnost video 

umoiliwienie zamieszczania plikow video poprzez system CMS na stronie w formie do 
pobrania lub za pomocq linkow do strony youtube 

[ mozliwe do zamieszczenia formaty plikow .avi, .rm, .swf 
Eksport danvch 

[ eksport danych z formularza rejestracyjnego ze strony do plikow o rozszerzeniu .pdf, .XIS, 
.xlsx 

Etaw 3 realizacii zamowienia 01.02.2016 - 15.02.2016 - wprowadzenie niezbednvch poprawek 

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 20.12.2015 do 15.02.2016 

Poszczegolne dzialania w zakresie / Terminy realizacji 1 Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za 

1 r e a l i z o w a n e g o z a d a n i a / poszczeg6lnych / dzialanie w zakresie realizowanego zadania 

( p~bl icznego~~) I dzialali 1 publicznego 

utworzenie strony informacyjnej z 20.12.2015 - 
systemem zarzqdzania tresciq CMS 15.01.201 6 

02.01.2016 - Dzialania bqdq realizowane przez Fundacjq 
utworzenie platformy ogloszen 31.01.2016 

(Nie)Milcz-Reaguj oraz realizatora 
(specjalistyczna firmq tworzqcq strony 

01.02.2016 - internetowe) 
wprowadzanie niezbednych 
poprawek po beta - testach 15.02.2016 

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15) 

1. Spadek bezdornnosci zwierzqt (ilosci porzucanych zwierzqt) poprzez wzrost Swiadomosci, 
promocje swiadomych adopcji oraz platform9 ogloszen, umozliwiajqcq mieszkancom 
znalezienie tymczasowej opieki nad zwierzeciem 

2. Powstanie kompleksowej, miejskiej platformy internetowej ,,1odz Przyjazna Zwierzqtom", 
bqdqcej polqczeniem strony informacyjnej oraz platformy ogloszen, a takie systemu 
zarzqdzania CMS. 



oraz Draw zwierzat 

I 
3. Wzrost swiadomosci i wiedzy spoleczehstwa todzi na temat wlasciwej opieki nad zwierzgtami 

I 
4. ~ z r i s t  wiedzy rnihszkaic6w na temat dzialai gminy na rzecl zwierzqt 
5. Propagowanie dobrych praktyk zwiqzanych z opiekq nad zwierzqtami i ochronq zwierzqt 
6. Rozwoj aktywnosci lokalnej, poprzez wolontariat miqdzysqsiedzki 

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego 

I. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztow: 

I LP Rodzaj kosztdwI6) r - a ) N  2 $ Koszt z tego do z tego z finansowycl 
5 Z catkowity pokrycia srodkow wlasnych, 

C .- 5 s .  (w zl) z srodk6w .- N 
.O - wnioskowane z innych irodet , w 
.V) 

s g  2 j dotacji tym wplat i optat - s 
v (w zt) adresatow zadania 
.- 
+ N publicznegol')(w zl) 
V) 

S 

I Koszty rnerytoryczne'8) 
zwiqzane ze stworzeniem 
platforrny internetowej po  
stronie Fundacji (Nie)Milcz- 
Reaguj: 

1) ustuga realizatora - stworzenie 1 8500 umowa 8500 8500 0 

platformy internetowej ,,1odi 
Przyjazna Zwierz~tom", 
sktadajqcej sig z platformy 
informacyjnej, platformy ogloszen, 
systemu zarzqdzania CMS, 
wsparcia technicznego 
2) przygotowanie koncepcji strony 
oraz przygotowanie merytoryczne 
platformy (ankieta rejestracyjna, 1000 m-ce 
tresci na stronq, regulamin strony, 

2000 0 0 

wzory dokumentow, polityka 
prywatnolci) 

11 Koszty o b s ~ u ~ i ~ ~ )  zadania 
publicznego, w tym koszty 
administracyjne a takze koszty 
wyposatenia zwiqzane z obskugq 500 m-ce 1000 0 U 
zadania oraz koszty obstugi 
finansowo - ksiggowej po stronie 
Fundacja (Nie)Milcz-Reaguj : 
I) koordynacja projektu 

111 

Koszty dziatati informacyjno 
-promocyjnych po stronie Fundacji 1 0 0 0 0 
(Nie)Milcz-Reaguj 

IV 

Ogotem: 11500 8500 0 

Koszt do pokrycia 
z wkladu osobowego, 
w tym pracy spdecznej 
czlonkow 
i Swiadczen 
wolontariuszy 
(w 21) 

1 1 I I 

2. Przewidywane irodla finansowania zadania publicznego 

I I ( Wnioskowana kwota dotacji 

8500 zl 73,91% 
2 ~ r o d k i  finansowe ~ I a s n e ' ~ '  

0,OO zl O,OO0h 
3 Srodki finansowe z innych zrodel ogoiem (Srodki finansowe wymienione 

w pkt 3.1-3.3)"' 
0,oo zI O,OO% 

3.1 wplaty i oplaty adresatow zadania public~nego'~) 
0,oo z l  O,OO% 

3.2 srodki finansowe z innych zrodel publicznych (w szczegolnosci: dotacje O,OO% 

C 



z budzetu panstwa lub budietu jednastki samorzqdu terytorialnego, 
funduszy celowych, srodki z funduszy ~trukturalnych)'~) 

1 0,oo zl  1 O,OO% 
4 1 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spdeczna I 

czlon kow) 3000 zl 26,09 % 
5 Ogolem (srodki wymienione w pkt 1- 4) 

/ 11500z~  1100% 
3. Finansowe Srodki z innych i rodel  publicznych2') 

Nazwa organu administracji Kwota srodkow 
publicznej lub innej jednostki (W 21) 
sektora finansow publicznych 

Nie dotyczy 

lnformacja o tym, 
czy wniosek (oferta) 
o przyznanie 
srodkow zostal (-a) 
rozpatrzony(-a) 
pozytywnie, m y  t e i  
nie zostal(-a) 
jeszcze 
rozpatrzony(-a) 

TAKIN I El' 

Termin rozpatrzenia - 
w przypadku 
wnioskow (ofert) 
nierozpatrzonych do 
czasu zlozenia 
niniejszej oferty 

I I I 
Nie dotyczy TAK/NIE1) 

I I I 
Nie dotyczy TAK/NIE1) 

I I 
Nie dotyczy TAKINI El) 

Uwagi, ktore mogq miek znaczenie przy ocenie kosztorysu: brak 

V. lnne wybrane informacje dotyczqce zadania publicznego 

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznegoZ2) 

1. Prezes Fundacji - Wioleta Pawlik-Nowacka - Posiada wyksztalcenie wyisze z dziedziny 
finansow i ekonomii oraz dodatkowo podyplomowe jako menadzer organizacji pozarzqdowej, a takze 
szereg kursow i szkoleri, zwiqzanych z funkcjonowaniem organizacji. Od ponad 7 lat dziala 
intensywnie na rzecz zwierzqt. Swojq dzialalnosk rozpoczqla jako inspektor ds. dobrostanu zwierzqt 
w Straiy dla Zwierzqt w Polsce Okrqg Iodzki, gdzie wchodzila rowniei w sklad Zarzqdu. W 201 1 
roku zorganizowala w 14 miastach polski "Marsz (Nie)Milczenia-stop przemocy wobec zwierzqt", 
ktory zgromadzil ok 10 tys osob i zjednoczyl organizacje w walce z krzywdq wobec zwierzqt. ,,Mars2 
(Nie)Milczenia - stop przemocy wobec zwierzqt" byl najwiqkszq manifestacjq pro- zwierzecq w 
Polsce oraz jednq z wiqkszych w Europie. W tym samym roku zorganizowala rowniez Ogolnopolski 
Festiwal "Ludzie Zwierzqtom" w 5 miastach. Poza prowadzeniem od 4 lat wlasnej organizacji ochrony 
zwierzqt, prowadzila rowniei organizacjq na rzecz osob niepelnosprawnych (Fundacja 
Niepelnosprawni Pracujq), organizacjq na rzecz rozwoju dzieciqcych talentow (Fundacja Kuinia 
Skrzydel) oraz pracowaia w Stowarzyszeniu Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osob 
Niepetnosprawnych. Jest inicjatorkq powstania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierzqt 
w todzi i jednoczesnie przewodniczy tej Komisji. Kladzie duiy nacisk na dialog miqdzy 
organizacjami, instytucjami pahstwowymi i samorzqdowymi oraz spoteczelistwem. Caly czas 
wspolpracuje z samorzqdem przy tworzeniu dokumentow, strategii i rozwiqzywaniu biezqcych 
problemow. Dodatkowo udziela siq wsrod lokalnych spolecznosci jako czlonek zarzqdu dwoch 
wspdlnot mieszkaniowych. 

1 2. Pracownicy realizatora 
2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentowlprzewidywane do wykorzystania przy realizacji ~ a d a n i a ~ ~ )  

W czasie twania projektu wykorzystywane bqdq nastqpujqce zasoby: 
[ Sprzqty i urzqdzenia bqdqce wlasnosciq FundatoraIPrezesa Fundacji, ktore bqdq 

wykorzystywane przy realizacji projektu: 
0 laptop 
0 dysk zewnqtrzny 
0 modem sieciowy i router sieciowy 
0 drukarka 
o telefon komorkowy 



0 pamieC Pen Drive 
I 

1 Pornieszczenia, stanowiqce siedzibq Fundacji, bqdqce wlasnosciq FundatoraIPrezesa 
Fundacji 
Sprzqty i urzqdzenia wykorzystywane przez realizatora projektu. 
q 
3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadali publicznych podobnego rodzaju (ze 

wskazaniem, ktore z tych zadan realizowane byiy we wspbtpracy z adrninistracjq publicznq). 

/ brak 
4. Inforrnacja, czy oferent/oferencil) przewiduje(-q) zlecac realizacjq zadania publicznego w trybie, o 

ktorym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego 

i o wolontariacie. 

Fundacja zarnierza zleciC realizacje zadania wyspecjalizowanej firrnie inforrnatycznej na zasadach 
wystosowania zapytan ofertowych i konkursu ofert. Firma musi posiadac doswiadczenie w 
tworzeniu projektow informatycznych dla jednostek samorzqdu terytorialnego lubli administracji 
publicznej lubli jednostek skarbu panstwa. 

Oswiadczam (-y), i e :  

1) proponowane zadanie publiczne w calosci rniesci siq w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego 

oferentaf&m&w"; 

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy p&mvmel niepobieranie ! optat od adresatow zadania; 

3) oferent/ehwwl) jestlsqY zwiqzany(-ni) niniejszq ofertq do dnia 15.01.2016 roku; 

4 )  w zakresie zwiqzanym z otwartym konkursem ofert, w tym z grornadzeniern, przetwarzar~iem 

i przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniern ich do systemow inforrnatycznych, 

osoby, ktorych te dane dotyczq, ztoiyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pozn. zm.); 

5) oferentlc&zwxiY skladajqcy niniejszq oferte nie zalega (-jq)/za&&j@* z oplacaniem naleznosci z 

tytulu zobowiqzan podatkowychlskladek na ubezpieczenia spolecznel); 

6 )  dane okreslone w czesci 1 niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrern Sqdowyrnl- 

-Y; 

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktyczn ym. I 
' Fundacfa Pomocy Zwierzqtm 

,,(N IE)Mila-Reaguj" 
91 -439 CMf. ul. Pacanowskiej 1 /24 

NIP 726.26-46-770 REGON 101 278094 
KRS 0000395992 

1 Konto:93lSOO10381210300773660000 (podpis osoby upowainionej 
lub podpisy osob upowair~ionych 

do skladania oswiadczen woli w imieniu 
oferentaleke~%w*- 

Data.. ... . d t .  .6#A.@!5.&. ...... 

Zalqczn i ki: 
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru lub ewidencjiz4) 
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow skladajqcych ofertq wspolnq niz 
wynikajqcy z Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego wl.asciwego rejestru - dokunient 
potwierdzajqcy upowainienie do dzia!ania w imieniu oferenta(-ow). 



Poswiadczenie zlozenia ofertyZ5) 

Adnotacje ~ r z q d o w e ~ ~ )  

I )  Niepotrzebne skreSliC. 
2' Rodzajem zadania jest jedno lub wiqcej zadan publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o dzialalnoici pozytku publicznego i o wolontariacie. 
') Kaidy z oferentow skladajqcych ofertq wspolnq przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dolqczajq wlaiciwe 
pola. 
4' Forma prawna oznacza formq dzialalnoici organizacji pozarzqdowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej 
okreilonq na podstawie obowiqzujqcych przepisow, w szczeg6lnoSci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne 
i jednostki organizacyjne dzialajqce na podstawie przepisbw o stosunku Panshva do Koiciola Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do innych koSciolow i zwiqzkow wyznaniowych oraz 
o gwarancjach wolnoici sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmujq prowadzenie dzialalnoSci 
poiytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straie poiame oraz inne. Naleiy zaznaczyC 
odpowiedniq formq lub wpisad innq. 
'I PodaC nazwq wlasciwego rejestru lub ewidencji. 
" W zaleznoSci od tego, w jaki sposob organizacja lub podmiot powstal. 
7' Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nie obowiqzkowe. Naleiy wypehiC jezeli 
zadanie publiczne proponowane do realizacji ma byC realizowane w obrqbie danej jednostki. 
*' Nie wypelniad w przypadku miasta stolecznego Warszawy. 
"' Dotyczy oddzialow terenowych, placowek 1 innych jednostek organizacyjnych oferenta. Naleiy wypelniC jeSli 
zadanie ma by6 realizowaiie w obrqbie danej jednostki organizacyjnej. 
In' Naleiy okreslic czy podstawq sq zasady okreslone w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy tei  inna 
podstawa. Dotyczy tylko oferty wspolnej. 
") WypelniC tylko w przypadku ubiegania siq o dofinansowanie inwestycji. 
"' Opis musi by6 sp6jny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspolnej - nalezy wskazad 
dokiadny podzial dzialan w ramach realizacji zadania publicznego miqdzy skladajqcymi ofertq wspolnq. 
I" W harmonogramie nalezy podaC terminy rozpoczqcia i zakoriczenia poszczeg6lnych dzialan oraz liczbowe 
okreslenie skali dziatan plaiiowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego 
zadania publicmego, np. liczba Swiadczeti udzielanych tygodniowo, miesiqcznie, liczba adresat6w). 
14) Opis zgodny z kosztorysem. 
15) Naleiy opisaC zakladane rezultaty zadania publicznego - czy bqdq trwale oraz w jakim stopniu realizacja 
zadania przyczyni siq do rozwiqzania problemu spotecznego lub ziagodzi jego negatywne skutki. 
16' Naleiy uwzglqdnii: wszystkie planowane koszty, w szczeg6lnoSci zakupu uslug, zakupu rzeczy, wynagrodzen. 
1 7 ) D ~ t y ~ ~ y  jedynie wspierania zadania publicznego. 
I n '  Naleiy wpisai: koszty bezpoirednio zwiqzane z celem realizowanego zadania publicznego. 
'9 W przypadku oferty wspolnej kolejni oferenci dolqczajq do tabeli informacjq o swoich kosztach. 
20) Nalezy wpisaC koszty zwiqzane z obslugq i administracjq realizowanego zadania, ktore zwivane sq 
z wykonywaniem dzialan o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obslugq finansowq 
i prawnq projektu. 
21)  Wypelnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o ktorym mowa w § 16 
ramowego wzoru umowy, stanowiqcego zabcznik nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z 
dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych realizacji zadania 
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji 
zadania publicznego. 
22) Informacje o kwalifikacjach osbb, kt6re bedq zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz 
o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wsp6lnej nalezy przyporzqdkowaC zasoby kadrowe do 
dysponujqcych niini oferentow. 
23) Np. lokal, sprzqt, materialy. W przypadku oferty wspolnej naleiy przyporzqdkowaC zasoby rzeczowe do 
dysponujqcych nimi oferentow. 
24) Odpis musi by6 zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal 
wydany. 
25) Wypelnia organ administracji publicznej. 


