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YRZĄD MIASTA 
MINSK MAZOWJECKI 

: · O 3. 11. 2020 
podpi~~'--LL. 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gvviazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie .. ' oznacza, że należy skreślić nie'Maśawą odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład: ,, f)Gbieraflie*/niepobieranie .. '. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
do którego adresowana jest oferta 

' ·. ,;''· Zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
2. Rodzaj zadania ·publiczńego 1 > narodowego w Mińsku Mazowieckim w 2020 roku . 

li. Dane oferenta(-tów) 

1. Nazwa oferenta(-tó"'."), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
www, adres do korespondencji, adres e-r:nail, .numer telefonu . . .. .. .. 

,. 
' 

!Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego 
ul. Piłsudskiego 27 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
Nr KRS: 0000147329 
twww.tpmm.pl 
e-mail: tpmmaz@qmail.com 
nr tel. 

Marek Łodyga - prezes TPMM 

2. Dane osoby- upoważnionej do składania , e-mail : tpmmaz@gmail.com 

, wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, nr tel. 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego 
Digitalizacja materiałów archiwalnych dotyczących historii Mińska 
Mazowieckiego. 

2. Termin realizacji zadania publicznego21 Data 116.11 .2020 r. I ' Data __ ,31 .12.2020 r. 
rozpoczęcia zakończenia · 

3. Syntetyczny _ópis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) " 
'. 

·' 
W ramach obchodów 600-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu , głównymi celami realizacji zadania publicznego są digitalizacja, 
archiwizacja oraz udostępn ienie mieszkańcom miasta unikatowych filmów dotyczących historii Mińska Mazowieckiego zapisanych na 
kasetach VHS oraz filmach 8 i 16 mm. Filmy pochodzą ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim, osób prywatnych oraz 
zbiorów własnych TPMM. Przedstawiają wydarzenia kulturalne, sportowe, społeczne oraz polityczne z życia naszego miasta. Wymienione 
formaty na których są zapisane dokumentalne filmy nie pozwalają na ich wykorzystanie ze względu na brak i ograniczenia techniczne 
urządzeń do ich odtwarzania . Chcemy po przegraniu ich do wersji cyfrowej zarchiwizować je na zakupionych do tego celu twardych 
dyskach i umieścić w zbiorach Biblioteki Publicznej oraz własnych . Filmy zostaną opisane, skatalogowane. Będą dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych do celów poznawczych i badawczych. Część filmów chcemy umieścić na kanale YouTube. Wszystkie filmy zostaną 
poddane montażowi. Zostaną opatrzone specjalną czołówką w której znajdą się informacje o jubileuszowych obchodach 600-lecia, logo 
miasta, biblioteki, TPMM, informacje o autorach filmu oraz pochodzeniu środków finansowych za które został zrealizowany projekt. 
Planujemy do końca grudnia 2020 r. umieścić na naszym kanale nie mniej niż 25 zmontowanych filmów. Miejscem realizacji zadania 
będzie siedziba Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, ul. Piłsudskiego 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki. 

1
> Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn . zm.). 
2
> Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 



4. Opis zakładanych rezultatów re;ilizacji zadania publicznego ' 

· Planowany poziom osiągnięcia 
Sposób monitorowania rezultatów I źródło Nazwa rezultatu :rezultatów (wartość 

informacji o osiągnięciu wskaźnika ' docelowa) · ,.·· 

Digitalizacja filmów VHS, 8 i 16 mm Liczba zdigital izowanych filmów Katalog filmów dostępny na stronie internetowej 
,- nie mniej niż 25. TPMM i Biblioteki Publicznej w Mińsku 

Mazowieckim. 
Umieszczenie na YouTube Liczba umieszczonych filmów- Sposób monitorowania poprzez wejście na kanał 
iZdigitalizowanych, wybranych filmów na nie mniej niż 25. YT wnioskodawcy, screeny strony w dokumantacji 
kanale Towarzystwa Przyjaciół Mińska zadania 
Mazowieckiego. 

5. Krótka charakterystyka Oferenta,jego doświadczenia w realizacji działań_ planowanych w ofercie· ora_z zasobów, kfóre będa 
.wy'5orzystane w realizacji zadania 

rrowarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego zostało założone w 1962 r. Jest jednym z najstarszych stowarzyszeń działających na 

wschodnim Mazowszu. Prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego. Zajmuje się szerzeniem wśród społeczeństwa 

iznajomości historii Mińska Mazowieckiego i powiatu mińskiego , inspirowaniem i organizowaniem akcji oraz konkursów mających na 

celu podnoszenie stanu estetycznego miasta i powiatu . Podejmuje działania dla rozwoju kulturalnego i oświatowego mieszkańcó'ł. 

miasta i powiatu po przez działalność wydawniczą , wystawienniczą , edukacyjną i archiwizacyjną. TPMM w ramach swojej statutowej 

działalności wydało łącznie już ponad 60 publikacji o tematyce historycznej. Zorganizowało kilkadziesiąt wystaw dotyczących histori 

Mińska Mazowieckiego i okolic. Rokrocznie otrzymuje lub pozyskuje dziesiątki unikatowych eksponatów związanych z przeszłością 

grodu nad rzeką Srebrną. Od 27 lat, co roku realizuje we współpracy z Miastem Mińsk Mazowiecki zadanie publiczne z zakresu kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Członkowie TPMM odpowiedzialni za realizację w/w zadania publicznego od 

kilkunastu lat społecznie realizują projekty związane z działalnością statutową stowarzyszenia . Mają wieloletnie doświadczenie "" 

archiwizacji materiałów dokumentalnych. Dysponują szeroką wiedzą dotyczącą historii Mińska Mazowieckiego. Część z nich z racj 

swoich umiejętności zawodowych zapewni techniczną obsługę projektu. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych 

PLN 
źródeł 

' 
1. 

Koszt 1 Zakup urządzeń do archiwizacji 4 000,00 
filmów 
Koszt 2 Digitalizacja filmów (m.in. 6 000,00 

2. przegranie do formatu cyfrowego, opis, 
skatalogowanie) 
Koszt 3 Montaż filmów (przygotowanie 2 000,00 
czołówek , merytorycznego opisu, dobór 

3. muzyki, scalenie materiału ) -
wolontariat wykonany przez członków 
TPMM 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12 000,00 1 O 000,00 2 000,00 



V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my) , że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów); 
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego; 

3) oferent* I .of&Feftei* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* I ~)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* I ofeFetlei* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* I ~ą)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne ; 

5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/ jpAą wlośeiWąeWitleAeją* ; 

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, 

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

}~ . S~ } ~~M 
: :: :: : :::: :: ::::: :: :::: :: ::. ::::: ::: :::: :: :: : :f)o.i/_N9.~~:icki 
(podpis osoby upoważnia 
osób upoważnionych do s ladania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 
MIŃSKA MAZOWIECKIEGO 

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 27 
Identyfikator 000805838 
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Data O!u!A .. . 1o.2..0. ......... .... .. .... .. ... .. . . 


