UPROSZCZONA OFERTA REAI-IZAOI ZADANIA PUBTICZNEGO

POUCZENIE co do lposobu wypolniania ororty:
ofertQ naleiy wypelnid wYlQcrnie w biatych pustych polach, r8odnie
orar w przypisach.
zaznaczenie Swiazdkq, np-:
"pobieranier/niepobieranie"' oznac2a,
prawidlowQ. Pr.yklad: ,, pobiera n ie"/Ei.flrbi*.rie. "

z

instrukcjami umieszczonymi przy posiczeg nychpol.G6

ie nale2y skrejlia niewlajciwQ odpowiedi, pozosrawiajqc

l. Podstawowe informacie o zloionej ofercie

l.

Oryen admlnlstracll pubtlcznej,
do lit6rego jest adresowana oferta

2. Rodzaj zadania publienego'r

Prezydent Miasta Bialegostoku
Kultura, sztuka, ochrona d6br kultury i dziedzictwa narodowego

ll. Dane oferenta(-t6w)
1' Nazwa ofer€ntal-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Reiestne sadowym lub
lnnel ewldencJl, adres sledrlby, strona
wnnr, adres do korespondencji, adres e-mail, nume? tclefonu

Nazwa: Stowazyszenie orthnet, Forma prawna: stowanyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: fi)0020gg37, Kod
pocztowy:15420, Poczta: Biatystok, Miejscowosi: Bialystok,
Ulica:6w. Mikolaia, Numer
posesji: 3, Wojew6dztwo: podlaskie, powiat: Bialystok,
Gmina: m. Bialystok,

Strona
www: www.orthphoto'net, Adres e-mair: info@orthnet.org, Numer terefonu:
7gg663133,

2. Dane osoby upowarnlonej do skladania

wyjafnief dotyczecydr oferty

(np. imie i nazwisko,
numer telefonu, adles poczty elektroniElnej)

lll, Zakres

zadania

1. Tyhrl zadanla publlcznego

Kolory Prawoslawia. pinlardia.
konkursu. wvstawa

pffi

2. Termin realizacji zadania publicznegol

zadania (wraz ze wskaraniem

ramach zadania pubricznego pranujemy organi,aciq wydarzenia
onrine (prezentacia, arbumu, ogroszenie

) iwystawy fotograficznej na ogrodzeniu prawoslawnej katedry 6w. Mikolaja w Biatymstoku.
calosa
kontynuacjq cyklu wspolorganizowanego z wydawnictwem
warszawskiej Metropolii prawoslawnej pt.
" i w tym roku po6wiqcona jest Finrandii. projekt rearizowany jest tez wsp6rnie z Finskq

kt6ry jest dziewiate czq5ciq cyklu opowiadajacego

o

,,

prawoslawiu na iwiecie, bqdzie zaprezentowany

Rodzaj zadania 2awiera 5ie w zakresie zadai
okreslonych w art. 4 ustawy
public2nego io wotontariacie (Dz. U. z 2018 t. poz.4SO,tp6tn.
zm.).
Termin realizacji tadania nie moie byd dluiszy nai 90 dni_

2

dnia 24 kwletnia 2003 r. o dzialalnoici poiyttu

spos6b. Po raz pierwszy odbqdzie siq

grona odbiorc6w. wydarzenie

w formie on-line. Bqdziemy mogli dzieki temu dotrzei do

to nabierze zatem charakteru miedzynarodowego, a nie jak do tei pory

Godzinne spotkanie odbqdzie siq za pomocq platformy internetowej przystosowanei do

lnych duiei Brupy odbrorc6w.

w

ramach wydarzenia planujemy przedstawia kr6tki film

o

albumie,

jqcy sig z wyr6inionych prac fotograficznych. Wcze5niej nagramy r6wniei
wypowiedzi zwierzchnik6w

Kojciola Prawoslawnego oraz Fiiskiej cerkwi prawosrawnej, Honorowego Konsura Finrandii
i przedstawicieli miasta Bialystok, jako gl6wnego sponsora wydarzenia.

wydarzenia transmitowana bqdzie na iywo w iqzyku angierskim, przy jednoczesnym
trumaczeniu
jgzyk polski. Zapewnito komfortowe uczestnictwo
w spotkaniu osobom z polski iosobom z innych kraj6w.

koniec wydarzenia przewidziana iest dyskusja sruchaczy podsumowuiqca pracq
nad dziewiEtym arbumem
Kolory Prawoslawia".

ramach zadania wydrukujemy 20 pransz formatu 81, na kt6rych
zaprezentujemy wyr6inione w konkursie
umiescimy na ogrodzeniu wok6r prawosrawnej katedry 5w. Mikoraja
w Biarymstoku. Nastepnie przeka2emy
zaprezentowania w innych miastach w polsce.
realizacji

albumu,,Kolory prawosrawia. Finrandia" iogroszenie wynik6w
w konkursie fotograficznym odbqdzie siq

wirtualnei. Koordynacja

i

transmisjq wydarzenia bqdzie przeprowadzona

z

bialostockiego
ia orthNet. wystawa skradaiqca siq ze zwyciqskich prac zaprezentowana
zostanie w Biatymstoku i
nych miastach w Polsce.

Spos6b monito.owanla rerultat6w / ,r6dlo
informacll o osQgnlqciu wskarnika

Film o albumie i

ie na CD, statyswki z FB i

l(?6tka Gharakterystlrka oferenta, lego do{wiadczenla w
reallzacrl dzlalad planowanych w ofercie oraz zasob6ur,
krt6re
rflYkorrystane w realizacll radarit'

swojej dotychczasowej historii funkcjono

roku 2oo9 oferent realizowal zadanie publiczne dofinansowane
dotacje ze 6rodk6w urzedu Miejskiego
Polegalo ono na przygotowaniu, druku i prezentacji
wystawy pt.:

I

OnhPhoto.net

-

s-lecie istnienia Serwisu w 3 kopiach po

3OO

Miedzynarodowa

zdiqc kaida.

roku 2010 oferent zrealizowal zadanie publiczne dofinansowane
dotaciE ze irodk6w urzedu Miejskiego

Polegalo ono na przygotowaniu, druku
OrthPhoto.net

-

i

prezentacji wystawy pt.:

ll

Miqdzynarodowa

Monastycyzm w dw6ch kopiach po 2@ zdjqd kaida.

roku 2011 Oferent zrealizowal zadanie publiczne dofinansowane dotacjE za 6rodk6w Urzqdu Miejskiego

.

Polegalo ono na przygotowaniu, druku

i

prezentacii wystawy,,Kolory prawoslawia. polska" w

jqzycznych kopiach po 200 fotografii kaida.

roku 2012 Oferent zrealizowal zadanie publiczne dofinansowane dotacjq ze 6rodk6w Urzqdu
Podlaskiego. Polegalo ono na przygotowaniu, druku i prezentacji wystawy,Kolory prawoslawia. polska
Parlamencie Europejskim.

roku 2013 Oferent realizowal zadanie publiczne dofinansowane dotacjl ze 5rodk6w Wsp6tpracy w dziedzin
publicznej 2013 Ministra Spraw Zagranicznych. Polegalo ono na przygotowaniu, druku i prezentacji
Prawostawia. Polska" w siedmiu wersjach lqzykowych po 200 zdjqC kaida.

roku 2015 Oferent zorganizowal wernisaZ wystawy "Kolory Prawoslawia. Polska" w Etiopii. Projekt byl
przez Ambasadq RP w Etiopii praz Urzqd Marszalkowski woi. podlaskiego oraz Urzqd Miejski w Biatymstoku.

latach 2015-2016 razem z Miqdzyparlamentarnym Zrzeszeniem Prawoslawia Oferent zorganizowal
sy

fotograficzne "Pascha on Christian East" i "Destruction of Christian Monuments".

fotografii, muzyki

i

- promocja

Rosji

i

sztuki sakralnej". Projekt byl finansowanyprze Ministerstwo Kultury

i

2016 Oferent zrealizowal proiekt "Kolory Prawoslawia. Polska

, Urzqd Marszalkowski

W

2

Polski

w Finlandii,

na Litwie

woj. podlaskiego oraz Urzqd Mieiski w Bialymstoku.

latach 2016-2019 Oferent zorganizowal konkursy fotograficzne "Kolory Prawoslawia.Butgaria",
Cypr"

i

w

"Kolory Prawoslawia. Albania" zakorlczone wernisaiami wystaw

Bialymstoku

ikra

zadania wykorzystane bqdzie biuro isprzet do realizacii transmisji live bqdqcy na wyposaieniu Stowarzyszenia.
lV, Szacunkowa kalkulacra koszt6w realizacli zadania publlcznego

tp.

Rodzal kosilu

Wartol6

Z

dotacil

1.

Druk montai wvstawv

1900

1600

2.

1400

1400

1000

1000

4.

Przvgotowanie material6w wideo
Realizacja transmisji online
Tlumaczenia

500

5m

5.

(osztv administracyjne

500

500

Koordynacja
Suma wszvstkich koszt6w realizacii zadania

500

3.

6

5800

Z

lnnych

,r6del

PLN

300

500
5000

800

V. Oiwiadczenia
OSwiadczam(-my),

1l

ie:

proponowane zadanie publiczne bQdzie realizowane wylQcznie w zakresie dzialalno6ci poiytku publicznego

oferentaFt6w);

2)

3)

pobieranie awiadcrefi pienieinych bedzie sie odby,aa wylQcznie w ramach p.owadzonej odplatnej dziaialnogci poiytku
publicznego;
oferenti / oferencii skladajQcy niniejsrA ofertq nie zalega(-je)r / zalega(-ia)r z oplacaniem naleinos.i z tYtutu zobowiaza6

"

podatkowych;
4)

5l

oferent'/ oferenci' skladaiqcy niniejsza oferte

nie zalega(-ia)i

/

zale8a(-lE)' z oplacaniem naleinosci z

q

ulu skladek na

ubezpieczenia spoleczne;
dane zawarte w czesci ll ninielszej oferty sl zgodne z Krajowym Rejestrem SQdolrrymi / innE wtagciwa ewidenciq+;
wszystkie informacje podane w otercie oraz zalecznikach sl zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

5)
7) w

i

zakresie zwiazanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, pruetwarzaniem przekazy\r{aniem danych
osobowych, a takle wprowadzaniem ich do system6w informatycrnych, osoby, ktorych dotycrQ te dane, zloryly stosowne
o(wiadczenia 28odnie, przepisami o ochronie danvch osobowych.
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(podpis ogoby upowainronej lub podpisy
os6b upowainionyah do sktadania olwiadczed
woliw imieniu oferentdw)
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