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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZ

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferiy:

Ofehę naleźy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. : „pobieranie*/niepobieranie" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przyktad : „pG5icrar:ic*/niepobieranie".

1. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

:     Prezydent Miasta sosnowcan est o

Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju  świadomości narodowej,

!

"     obywatelskiej i kulturowej

11. Dane oferenta(itów)

1    Na        obTente|tów} forma #rawną  r`umer w rąłovvym               r=e    ą                         ł           e   i             ,       L    T+ u,\

Stowarzyszenie Pokoleni
1,1_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-
e

40-059 Katowice
Drzymały, 9/4
Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000074914
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111. Zakres rzeczowy zadania publicznego
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\;j'?;\Ę`*'      Wzyś:nle albumu pamlątkowego z okazii 40 -tei rocznicy powstania
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Album o historii NZS w województwie katowickim w latach  1980-1990 ma wypełnić lukę wydawniczą i przypomnieć
uczestnikom wydarzenia sprzed lat, a także przybliżyć historię organizacji i walk o wolność osób należących do NZS.
Album będzie zawierać biogramy najważniejszych członków Zrzeszenia w tym również tych, którzy działali na terenie
Zagłębia i miasta Sosnowiec. Biogramy to krótkie życiorysy, opisujące ścieżkę zawodową, działalność polityczną,
społeczną oraz stosowane represje. Dotychczas zebraliśmy około stu relacji "młodych, gniewnych", którzy brali udział w
działalności NZS, ponad 1  000 zdjęć, w tym 500 zdjęć ze zbiorów Stowarzyszenia Pokolenia. Pozostałe zdjęcia zostały
pozyskane z zewnątrz. Spośród nich do albumu wybierzemy, te najbardziej interesujące i wartościowe. Tekst albumu
wymaga tylko uzupełnień o historię uczelni: AWF, ASP i AM, oraz jednostek Uniwersytetu Śląskiego działających na
terenie Sosnowca. Wydawnictwo obejmie okres dziesięciu lat od powstania NZS we wrześniu 80 r. do okupacji KW PZPR
w styczniu  1990 r. Album będzie rozprowadzany głównie bezpłatnie wśród uczestników wydarzeń. Tekst albumu

przygotował Przemysław Miśkiewicz. Ze względu na charakter projektu miejscem realizacji zadania będzie Miasto
Katowice. Objętość planowana jest na około 400 stron. Znajdzie się w nim ponad 500 zdjęć i około setki biogramów.
Bardzo zależy nam na oprawie i chcielibyśmy, aby album był nie tylko merytorycznie rzetelny, ale też edytorsko doskonaw.
W albumie zostanie wyeksponowane logo miasta Sosnowiec. Album o historii NZS w województwie katowickim w latach
1980-1990 ma wypełnić lukę wydawniczą i przypomnieć uczestnikom wydarzenia sprzed lat, a także przybliżyć historię
organizacji i walk o wolność osób należących do NZS. Album będzie zawierać biogramy najważniejszych członków
Zrzeszenia w tym również tych, którzy działali na terenie Zagłębia i miasta Sosnowiec. Biogramy to krótkie życiorysy,
opisujące ścieżkę zawodową, działalność polityczną, społeczną oraz stosowane wobec represje. Dotychczas zebraliśmy
około stu relacji "młodych, gniewnych",  którzy brali udział w działalności NZS, ponad  1  000 zdjęć, w tym 500 zdjęć ze
zbiorów Stowarzyszenia Pokolenia. Pozostałe zdjęcia zostały pozyskane z zewnątrz. Spośród nich do albumu wybierzemy,
te najbardziej interesujące i wartościowe. Tekst albumu wymaga tylko uzupełnień o historię uczelni: AWF, ASP i AM, oraz

jednostek Uniwersytetu Śląskiego działających na terenie Sosnowca. Wydawnictwo obejmie okres dziesięciu lat od
powstania NZS we wrześniu 80 r. do okupacji KW PZPR w styczniu  1990 r. Album będzie rozprowadzany głównie
bezpłatnie wśród uczestników wydarzeń. Tekst albumu przygotował Przemysław Miśkiewicz. Ze względu na charakter

projektu miejscem realizacji zadania będzie Miasto Katowice. Objętość planowana jest na około 400 stron, Znajdzie się w
nim ponad 500 zdjęć i około setki biogramów. Bardzo zależy nam na oprawie i chcielibyśmy, aby album był nie tylko
merytorycznie rzetelny, ale też edytorsko doskonaw. W albumie zostanje wyeksponowane logo miasta Sosnowiec.
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Stowarzyszenie Pokolenie powstało w 1997 roku i ma w swoim dorobku kilka wydawnictw albumowych jak również
monografii pośwWykonaliśmykil ięconych Solidarności, wśród nich cztery tomy „Encyklopedii Solidarności" wydane wspólnkadziesiątfilmówotematycehistorycznej.WtymrokuwydaliśmyalbumpoświęconySolidie z lpN.arnościŚ

ląsko -
Dąbrowskiej pt. „Trzy dekady jedna epoka". W album ie,  który liczy niespełna 600 stron znajduje się około 700 zdjęć z
okresu  1980-89, zaś indeks nazwisk liczy około tysiąca. Nikt dotychczas nie wydał tak obszernej pozycji a bumowei.

Wykonaliśmy także film o Historii Solidarności obejmujący 40 lat Związku. Stowarzyszenie Pokolenie powstało w 1997 roku

i ma w swoim dorobku kilka wydawnictw albumowych jak również monografii poświęconych Solidarności, wśród nich cztery
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tomy „Encyklopedii Solidarności" wydane wspólnie z lpN. Wykonaliśmy kilkadziesiąt filmów o tematyce historycznej. W tym
roku wydaliśmy album poświęcony Solidarności Śląsko - Dąbrowskiej pt. „Trzy dekady jedna epoka''. W albumie,  który liczy
niespełna 600 stron znajduje się około 700 zdjęć z okresu 1980-89, zaś indeks nazwisk liczy około tysiąca. Nikt dotychczas
nie wydał tak obszernej pozycji albumowej. Wykonaliśmy także film o Historii Solidarności obejmujący 40 lat Związku.

lv.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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1 Prace przygotowawcze- uzupełnienie tekstu, zebranie brakujących relacji itp 10 000,00 zł * ```

2 Opracowanie stu biogramów 15 000,00 zł * ĘśS

3 Pozyskanie zdjęć 15 000,00 zł
:1

4 Projekt albumu, §kład, łamanie, korel«a itp. 23 000,00 zł

5 Druk 40 000,00 zł
ł

•}f,'ź

103 000,00 zł 10 000,0O zł                      93 000,00 złdgmla    ,
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V. Oświadczenia

Ośvriadczam(my), że:

1.   proponowane zadanie publiczne będzie realŁzowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta"

2.   pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyląęznie w ramach prowadzonej odpłatnęj działalności
pożytku publicznego;

3.  oferenvóńeFeł]eł składający niniejszą ofertę nie zalega(ią)ła!cga(ią)ł ) z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;

4.  oferenvófefeflei składający niniejszą ofertę nie zalega(|ą)ła!sga(ią)J ) z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5.  dane zawaTte w części 11 niniejszej oferiy są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym,',i=śc+łi'ą c`,.,. !dęr~JJją;
6.  wszystkie infomaęje 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, złoźyły
stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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Przypisy
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.   Temin realizacji zadania nie moźe być dłuższy niż 90 dni.
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