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POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 

ZADANIA P BLICZNEGO 

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych pelach, zgodnie z in onymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gvviazdką, np.: ,,pobieranie*/niepcbieranie"'' oznacza, że należy skreślić nie'Maśdwą odpowiedź, pczostawiając 

prawidłową. Przykład: ,,pobieranie*/niepobieranie"''. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

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

2. Rodzaj zadania publicznego1> Zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego w Mińsku Mazowieckim w 2021 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 

Forma prawna - stowarzyszenie 

NrKRS:000014732~ 

adres siedziby: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

www.tpmm.pl, e-mail: tpmmaz@gmail.com 

nr. tel. ko,ntaktowego: 513 668 727 - prezes TPMM Marek Łodyga 

BNP Paribas Bank Polska S.A. oddział w Mińsku Mazowieckim, ul. Kazikowskiego 30, 

Marek Łodyga, prezes TPMM 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, nr. tel. kontaktowego: 513 668 727 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 
e-mail : tpmmaz@gmail.com 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł ;zadania publicznego Album fotograficzny pt. ,,Mińskie retrospekcje" 

2. Termin realizacji zadania publicznego2l 
Data I 01.12.2021 r. I Data I 31.12.2021 r . . 
rozpoczęcia zakończenia 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) ' 
Celem zadania jest wydanie przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego albumu fotograficznego z okazji 600 -

lecia miasta Mińsk Mazowiecki. Jest to zadania wpisujące się w zadania publiczne Miasta. Pomysłodawcą i autorem 
albumu jest wieloletni członek TPMM, fotograf i animator kultL}ralny Michał Eryk Rogala. Album będzie wydany w twardej 
oprawie w kształcie kwadratu . Składał będzie się z 80 stron. Projekt i skład graficzny albumu zostanie zrealizowany ze 
środków finansowych TPMM oraz wkładu osobowego. Autor albumu wykona swoją pracę społecznie, na zasadzie umowy 

wolontariackiej . W skład jego działań będzie wchodziło : 

1. Wykonanie projektu albumu - koszt 750 zł 

2. Opracowanie i wykonanie tekstów - koszt 500Żł . 

3, Wykonanie kolaży zdjęć - 750 zł. 
' 
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Publikacja trafi do miesz~ańców Mińska Mazowieckiego bezpłatnie . Członkowie stowarzyszenia dostarczą egzemplarze do 
bibliotek, szkól, Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki. Dystrybucja publikacji będzie odbywała się na dyżurach w siedzibie 

PMM. Miejscem realizacji zadania będzie siedziba TPMM i instytucje publiczne znajdujące się na terenie Mińska 
Mazowieckiego. 

lbum będzie projektem artystycznym, składającym się ze zbiorów archiwalnych fotografii, ukazujących jak dawniej 
yglądala przestrzeń miasta Mińsk Mazowiecki. Ważnym elementem projektu będzie także ukazanie ludzi, mińskiej 

społeczności . 

Projekt ma na celu przybliżyć mieszkańcom miasta w plastycznej formie, jak dawniej wyglądało życie w mieście . Fotografie 
będą tworzyć światłoczułą wędrówkę po Mińsku Mazowieckim. 

djęcia wykorzystane w albumie będą pochodzić ze zbiorów rodzinnych mińszczan oraz Towarzystwa Przyjaciół Mińska 
Mazowieckiego. Publikacja będzie ukazywała twórczość lokalnych fotografów, dokumentujących przestrzeń miasta: 
Romana Kowalskiego, Stanisława Ciszkowskiego, Mariana Benko oraz zbiory archiwalne rodziny Kazikowskich. 

lbum będzie podzielony na części. Każdej części będzie przyporządkowana historia wybranych ulic Mińska 
Mazowieckiego. Będą ukazane fragmenty ulic: Piłsudskiego, Warszawskiej , Kościuszki , Kościelnej, Okrzei, Wyszyńskiego, 
Kopernika, Sosnkowskiego, Siennickiej, Kozikowskiego, Konstytucji 3 Maja, Stary Rynek, Jana Pawła li oraz plac 
Kilińskiego . · • 

Fotografie będą przerobione. Ukazane w formie kota. Rozpoczęcie części, czyli początek ukazywania danej ulicy będzie 
przygotowany graficznie. Ze zdjęcia będzie wycięta sama architektura. Brakujące elementy będą domalowane farbami 
akrylowymi. Przygotowana tekstura będzie zeskanowana i połączona z fotografią. Każda część albumu będzie miała swój 
kolor. Kolejnym elementem albumu będą ręcznie napisane teksty, a następnie zeskanowane. 
Ważnym elementem projektu będzie nie ukazywanie twarzy na fotografiach. Przedstawimy sylwetkę, w przestrzeni miasta. 
Odbiorca nie będzie skupiał uwagi na twarzy, tylko na całej fotografii . J:m~i abi·e ami~ I urn nabierz artystycznej formy, 
będzie sprawiał wrażenie ręcznie .'(}'ykPJli:lnego.,l li) e\1 1 Il ,, n- iVl. /l . fi\"·\ n 1m½ t-1 'tn'1oto" d )" \J 1 " vvv , 
Publikacja album fotograficzny pt. ; ~ przyczyni się do: 
1.Poszerzenia stanu wiedzy mińszczan o historii Mińska Mazowieckiego. 
2.Upowszechnienia lokalnej historii fotografii , kultury i sztuki wśród mieszkal'1ców Mińska Mazowieckiego 
3.Popularyzacji historii i kultury miasta wśród ogółu mieszkańców w tym m.in. młodzieży szkolnej. studentów i seniorów. 
4. Popularyzacji wiedzy o życiu społeczno-kulturalnym Mińska Mazowieckiego wśród grupy blisko 1 O tysięcy mieszkańców 
miasta. · 
5. Rozwój estetyki artystycznej wśród mieszkańców. 

owarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego spełnia wymogi formalne ustaw o dostępności : 
1. Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępncJści osobom ze szczególnymi potrzebami 
2. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych 

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 realizacji zadania publicznego 
::, . Planowany poziom osiągnięcia 

Nazwa rezultatu rezultatów (wartość Sposób monitorowania rezultatów/ źródło 

docelowa) Informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Wydanie artystycznego albumu pt. 1 OOO egz. albumu Dokumentacja zadania . 
, Mińskie retrospekcje" z okazji 600-lecia 
miasta Mińsk Mazowiecki 

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 
wykorzystane w realizacji zadania 

'' ' 
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Towarzystwo 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 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 archiwizacyjną. 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 Michał Eryk Rogala. Poniżej przedstawiamy jego doświadczenie zawodowe. 

Grafik, animator artystyczny, członek TPMM. Ukończył studia na wydziale dziennikarstwa i komunikacji 
multimedialnej oraz studium Akademii Fotografii. Posiada bogate doświadczenie w obróbce obrazu ruchomego 
(filmy, reportaże,) jak i statycznego (studio fotograficzne, materiały szkoleniowe). Od kilku lat prowadzi autorskie 
projekty artystyczne skupiające się na fotografii i małych formach literackich. Autor wystawy plenerowej w Mińsku 
Mazowieckim pt. "Zbliżenie", realizowanej wspólnie z Muzeum Ziemi Mińskiej. 

Wkład rzeczowy TPMM w realizację zadania: 
Ze środków finansowych stowarzyszenia zostanie pokryty koszt składu graficznego w kwocie 600 zł . Skład 
graficzny wykona zewnętrzna firma. Dokumentem płatności będzie faktura. 

Autor albumu Michał Eryk Rogala wykona swoją pracę społecznie, na zasadzie umowy wolontariackiej . W skład 
jego działań będzie wchodziło : ' 
1. Wykonanie projektu albumu - koszt 750 zł 
2. Opracowanie i wykonanie tekstów - koszt 500zł . 
3. Wykonanie kolaży zdjęć - 750 zł. 
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych 
PLN 

źródeł 

Wydruk 1000 egz. Albumu pt. ,,Mińskie 10 ooo 
1: 

retrosoekcie" 
2. Skład graficzny albumu. 600 

3. Wykonanie projektu albumu . 750 

4. Opracowanie i wykonanie tekstów. 500 

5 . .;;'l'lkonanie kolaży zdjęć. 750 
e-r...------..,..--, -

12 600 10000 2 600 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my). że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zal<resie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów); 

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie s ię odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego; 
3) oferent~ferem,i* składający niniejszą ofertę nie za l ega(-ją)* / zalega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

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

ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/ inną właściwą ewiaeRcją*; 

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgoqne 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. 

fe;:o d Zł s~\~:~ 
. :::: .. ::: .. :::~::: :::: .... ~::ol:::::::::::::::::~:~~:~:~°.z~icki 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 

TOWfl,RZY3TWO PRZYJACIÓŁ 
Mii\'~!<A MAZOWIECtOEGO 

05-300 Mmsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 27 
/dentyfikalor 000805838 
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