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POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgcx:!nie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niev.laściwą cx:!powiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład : ,,pobieFanie*/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

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

2. Rodzaj zadania publicznego11 
Zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego w Mińsku Mazowieckim w 2020 roku . 

li. Dane oferenta(-tów) 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego 
ul. Piłsudskiego 27 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
Nr KRS: 0000147329 
www.tpmm .pl 
e-mail: tpmmaz@gmail.com 
nr tel. 513 668 727 . 

Marek Łodyga - prezes TPMM 

e-mail : tpmmaz@gmail.com 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

kwestie projektu: 
I 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 
Małgorzata Kłoszewska 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego 
Pierwszy numer miesięcznika jubileuszowego na 600-lecie Mińska 
Mazowieckiego - "klimaty/czasy" 

2. Termin realizacji zadania publicznego•> 
Data 
roz ocz cia 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 

21 .12.2020 r. Data 
zakończenia 

31.12.2020 r. 

Celem zadania jest przedstawienie mieszkańcom miasta z okazji zbliżającego się jubileuszu 600-lecia miasta zagadnień 
dotyczących historii i kultury.miasta poprzez opracowanie i wydanie pierwszego nr miesięcznika w formie elektronicznej. 

I 
> 

Publikacja dzieli się na dwie części - historyczną: zagadnienia dotyczące historii miasta, zabytków ale także miejskich 
instytucji kulturalnych oraz kulturalną , gdzie przedstawiamy mińszczan związanych z szeroko rozumianą kulturą , zarówno 
aktualnych jak i historycznych, działających w mieście i robiących karierę na świecie . Będą to sylwetki: plastyków, pisarzy, 
muzyków, aktorów, sportowców (itp) , społeczników i ważne postacie z historii miasta. Dodatkowo przedstawiamy kultowe 
miejsca, historie lokalne, stowarzyszenia mińskie oraz wybrane zagadnienia z życia społecznego minionych lat. 

Publikacja ta ma na celu łączenie pokoleń i pozostawienie spisanej spuścizny kulturalnej miasta Mińsk Mazowiecki - nie 
tylko dla młodszych pokoleń, ale także dla przyszłych . Ważną rolą tego miesięcznika jest jego: ponadczasowy charakter -
każdy znajdzie coś dla siebie; rozpowszechnianie ogólnej wiedzy na temat miasta i jego kultury- zarówno wśród 
zakorzenionych mińszczan jak i tych świeżo przybyłych ; oraz tłumaczen ie zjawisk i transformacji , jakim podlegało miasto - µ 
dla najmłodszych pokoleń, którym przyszło żyć w dzisiejszym świecie . Całość będzie podana w ciekawej, lekkiej , łatwo . 



przyswajalnej formie . 

Oczywiście bardzo istotną kwestią jest fakt obecnej sytuacji - miesięcznik ten w czasach pandemii wydany w formie 
elektronicznej - pomoże stworzyć przestrzeń łączącą mińszczan z miastem, i dającą odskocznię od trudnej sytuacji, w 
jakiej wszyscy jesteśmy. Zatem jego rola , oprócz edukacyjnej, będzie dużo większa - to oczywiście jest niepoliczalne, 
niemniej projekt ten - mam nadzieję - przyczyni się do pewnego zrównoważenia życia podczas pandemicznej 
rzeczywistości. 

Wersja elektroniczna całego miesięcznika będzie dostępna na stronie TPMM oraz zostanie przekazana miastu w celu 
publikacji na stronie miasta i jego profilach społecznościowych . 

W dalszych planach TPMM jest opracowanie i wydanie kolejnych nr miesięcznika - całość projektu jest przewidziana na 
12 edycji. 

Miejscem realizacji zadania będzie Mińsk Mazowiecki. 

Wkład osobowy: 

Rolą członków TPMM odpowiedzialnych za realizację zadania będzie wybór tekstów, zdjęć oraz korekta tekstu . 

1l Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 uslaWY z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). 
2
l Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 
Planowany poziom osiągnięcia Sposób monitorowania rezultatów/ źródło Nazwa rezultatu rezultatów (wartość 

docelowa) informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Publikacja 1 nr miesięcznika Wersja elektroniczna w formacie Sposób monitorowania poprzez wejście na stronę 
PDF internetową TPMM 
Nr 1 miesięcznika „ klimaty/czasy" gdzie będzie dostępny 1 numer miesięcznika w 

wersii PDF 

5. Krótka cłlarakterystyka Oferenta, jego doświacłczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które 
będą 

wykorzystane w realizacji zadania 

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

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

znajomości 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 mieszkańców 

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

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

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. Osobą 

odpowiedzialną za większość zadania będzie Małgorzata Kłoszewska . Poniżej przedstawiamy Jej doświadczenie zawodowe. 

Małgorzata Kłoszewska - grafik z wykształcenia (ASP, Łódź, 2007) i doświadczenia zawodowego (m.in. dziennik "Trybuna" 

[10 lat], "tygodnik "Wprost" [2 lata], tygodnik "Przekrój [ok. 3 lat], również wydawnictwa własne artystyczno-graficzne). 

Duże doświadczenie w projektowaniu wydawnictw gazetowych, a także w prowadzeniu takich projektów (np. WiK [Wprost], 

Dodatki kulturalne, festiwalowe i naukowe [Przekrój]). Dodatkowe doświadczenia w kwerendzie materiałów i publikacji 

tekstów zdobyte przy rozwijaniu własnej działalności artystycznej, autorskich projektach i innych działaniach kulturalnych. 

_jv 



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych 
PLN 

źródeł 

Redakcja numeru m.in. 4 500,00 
projekt graficzny 1 nr miesięcznika: 

1. 
skład dip, dodatkowe ilustracje, kolaże 
okładkowe , infografika. Opracowanie 
logistyczne i projekt. 

Zakup materiałów biurowych na 1 000,00 

2. potrzeby realizacji projektu: papier xero , 
tonery do drukarki, koszulki na 
dokumenty. 
Wkład osobowy: wybór tekstów, zdjęć 3 000,00 

3. oraz korekta tekstu . 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 8 500,00 5 500,00 3 000,00 

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 eferenei* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / i!alega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* / efereflei* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / i!alega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne ; 

5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* I inną wlaśeiwą ewieteneją*; 
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, z/ożyły stosowne oświadczenia 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

. /!.~ ...... .. ................................................ .. 
::~~~\:~\~ni:: :::.:: ::~;:¼t:: 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 
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