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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Torunia

2. Rodzaj zadania publicznego1) 16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

II. 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

Nazwa: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński, Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000149552, Kod pocztowy: 87-100, Poczta: Toruń, Miejscowość: Toruń,
Ulica: Ducha Św., Numer posesji: 8/10/12, Województwo: kujawsko-pomorskie, Powiat: Toruń,
Gmina:m. Toruń, Strona www: www.zpaptorun.pl, Adres e-mail: zpap.torun@wp.pl, Numer
telefonu: 56 622 26 06,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Katalog jubileuszowy 45 lat- Twórczość Grażyny Zielińskiej
Malarstwo

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

10.09.2020 Data
zakończenia

08.12.2020

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

Zadaniem jest wydanie Katalogu towarzyszącego wystawie Grażyny Zielińskiej. Będzie to – wydanie
jubileuszowe – książkowe, w opracowaniu merytorycznym G. Zielińskiej, ze wstępem kuratora
Elżbiety Łubowicz z Wrocławia, wg projektu Lecha- Tadeusza Karczewskiego. Pani Grażyna Zielińska
od 1976 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Zamierzony katalog byłby jej
pierwszym katalogiem indywidualnym. Artystka działa na wielu płaszczyznach sztuki, posiada
bogaty dorobek artystyczny. Przedstawiamy w skrócie zdobyte wykształcenie i doświadczenie oraz
pola zainteresowań:
• konserwator dzieł sztuki, artysta malarz (UMK Toruń), 1975
• pedagog dramy , 1994
• studia podyplomowe, Zarządzenie i Kierowanie Instytucjami (UWWarszawa), 1998
• doktorat (UMK, Filozofa Toruń), 2008
Pani G. Zielińska jest byłym pracownikiem PP PKZ w Toruniu, PP PKZ we Wrocławiu, BU UMK w
Toruniu, wykonywała prace zlecone w zakresie konserwacji zabytków w Polsce i za granicą, realizuje
programy autorskie, jak "Terapia przez Rozwój i Pracę Twórczą”. Obecnie od 2011 na emeryturze
(praca w domu – obejmuje filmy dokumentalne, malarstwo, opracowania naukowe – tematy
interdyscyplinarne, udział w konferencjach naukowych, publikacje).

Charakterystyka wystawy to działania nie ujęte w kosztorysie, ale pozostające w związku z
zamierzonym Katalogiem:
"Twórczość Grażyny Zielińskiej . Malarstwo. " , Kuratorem wystawy – Elżbieta Łubowicz.
„Impresje Tureckie” - z aranżacją autorską pomieszczenia, z opracowaniem wspólnie z Kuratorem
Elżbietą Łubowicz, historykiem sztuki, krytykiem sztuki wykładowcą na Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu, a więc malarstwo z okresu „tureckiego” (wybrane obrazy, ponieważ reszta rozrzucona
jest po świecie), w zainscenizowanej przez autorkę scenerii „TURECKIEJ”, we wnętrzu z dywanami
tureckimi ręcznie tkanymi, z dzbankami miedzianymi, z dwoma zabytkowymi aniołami (drewno);
oraz z wydzieloną częścią „turecko-chińską”, z ośmioma obrazami tureckiego malarza, obywatela
świata – Nimetaullaha Gerasima z Ankary (ur. 1904-1986; po szkole leningradzkiej i paryskiej). 7
dzieł sztuki z okresu „chińskiego” i 1 obraz z okresu „tureckiego” (cztery doskonałe pastelowe
portrety mnichów chińskich, dwa obrazy w technice tuszu- sceny życia codziennego biednych ludzi
oraz jedna scenka z zabytkiem z Antalii. Planowana wystawa nosi znamiona dialogu kulturowego,
ukazuje wpływy i źródła inspiracji artystki będące interesującym dla potencjalnego odbiorcy.
Wystawa udostępniana darmowo. Związek Polskich Artystów Plastyków informuje, że załączył w
formie papierowej życiorys twórczy artystki wraz z rekomendacjami.

Miejsce realizacji

Wystawa Twórczości Grażyny Zielińskiej . Malarstwo. Odbędzie się w Muzeum Diecezjalnym w
Toruniu ul. Żeglarska 7, 87-100 Toruń – 2020 wrzesień/luty 2021 r.
Część zadania obejmująca prace biurowe, i obsługę generatora ofert realizowana będzie w siedzibie
Związku Polskich Artystów Plastyków przy ul. Ducha Św. 10 w Toruniu.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Wydanie katalogu jubileuszowego ok. 70 reprodukcji prac
malarskich i fotografii
zaaranżowanej przestrzeni
wystawienniczej.
Opracowanie graficzne z
tekstem łącznie ok. 200
stron, ok. 100 egzemplarzy.

wstępna wycena drukarni

katalog jubileuszowy pdf na naszej
stronie internetowej

ok. 500 wejść na stronę
internetową miesięcznie

ilość odwiedzin witryny
internetowej

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

Charakterystyka oferenta

Związek prowadzi działalność wystawienniczą i wydawniczą w zakresie kultury i sztuki. Jesteśmy
stowarzyszeniem z ponad stuletnią tradycją. Działamy na rzecz upowszechniania kultury i
realizujemy wiele innych celów statutowych w tej dziedzinie.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Każdego roku ZPAP Okręg Toruński wydaje katalog będący informatorem o kondycji środowiska
artystycznego regionu, będący promocją lokalnego środowiska twórczego pn. "Dzieło Roku- Annale
ZPAP Toruń" wystawa i katalog – dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miasta Toruń, wcześniej
dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z własnych
środków. Wydawnictwo katalogu z Festiwalu Performance "Koło Czasu" organizowanego cyklicznie-
częściowo finansowane dzięki dofinansowaniu z Gminy Miasta Toruń. Trzy wydawnictwa katalogu
wystaw w Galerii Na piętrze obejmujące lata 1999-2011 – współfinansowane przez Gminę Miasta
Toruń i z własnych środków. Monografia Stan Posiadania z okazji 100-lecia Związku Polskich
Artystów Plastyków – współfinansowana przez Gminę Miasta Toruń i Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miasta Toruń, ZPAP
wydał katalog wystawy poplenerowej „Kręgi”. 2018- "Niepodległa dla Niepodległej"- katalog.
Ponadto zajmujemy się wydawaniem katalogów nie tylko zbiorowych, ale autorskich-
jubileuszowych, członków naszego stowarzyszenia. Przy wsparciu Wydziału Kultury Urzędu Miasta
Torunia wydaliśmy trzy takie katalogi Bezterminowo udostępniamy je również na naszej stronie
internetowej w postaci katalogu pdf.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby osobowe: artystka/autorka prac, kurator wystawy, artysta- grafik, 2 osoby biura ZPAP
Okręgu Toruńskiego, administrator strony internetowej ZPAP.
Elżbieta Łubowicz
Niezależny kurator wystaw artystycznych, krytyk sztuki, redaktor i wykładowca akademicki. Główne
obszary zainteresowań to fotografia oraz pogranicza sztuk wizualnych. Przygotowała m.in.
monograficzną wystawę i książkę poświęconą twórczości poety-konkretysty Stanisława Dróżdża
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(2009) oraz Wacława Szpakowskiego – pioniera sztuki abstrakcyjnej na pocz. XX w. (2015/2016).
Jako krytyk sztuki współpracuje z Pismem Naukowo-Artystycznym „Dyskurs”, wydawanym przez
ASP we Wrocławiu (także w roli sekretarza redakcji), Pismem Artystycznym „Format” i
miesięcznikiem społeczno-kulturalnym „Odra”. Wykłada historię fotografii w ASP im. Eugeniusza
Gepperta we Wrocławiu. Kurator wystawy Grażyny Zielińskiej w Muzeum Diecezjalnym w Toruniu,
2020 r. oraz krytyk sztuki tekstu w katalogu o malarstwie g. Zielińskiej, którą Pani E. Łubowicz zna z
pracy twórczej we Wrocławiu od 1975 roku.
Tadeusz Karczewski
Zasłużony Działacz Kultury RP. Przez kilka kadencji prezes toruńskiego okręgu Związku Polskich
Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa. Były pracownik UMK . Członkostwo w Zarządzie
Societas Toruniensis. Na swoim koncie ma niezliczone realizacje sztuki użytkowej:
- na zlecenie gmin i innych jednostek terytorialnych we współpracy z Polskim Towarzystwem
Heraldycznym zaprojektował ok. 70 herbów zatwierdzonych przez Komisję Heraldyczną przy
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych R.P. Realizacje dla UE, Ministerstwa Kultury Włoch (uncommon
culture - periodyk), Niemiecki Bundestag (winieta pisma), Ministerstwa Obrony Narodowej RP,
Akademii Morskiej w Gdyni, Diecezji Toruńskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
- wieloletnia, całościowa obsługa graficzno-reklamowa – teatrów w Toruniu, Muzeum Okręgowego,
Festiwali międzynarodowych, Festiwali: Lato Filmów wWarszawie, Nauki i Sztuki, Związków: Miast
Nadwiślańskich, Miast i Miejsc UNESCO, Diecezji Toruńskiej, Żywego Muzeum Piernika, Toruńskiej
Agendy Kultury, ZSP, innych,
- Urząd Marszałkowski Woj. Kuj-Pom, Urząd Miasta Torunia, miasto Police, Gmina Dziwnów, Gmina
Pionki,
- prasa, np. Nowości, firmy i osoby prywatne, liczne organizacje pozarządowe, m.in. Fundacje:
Ducha, Światło, „Z kulturą!”, Towarzystwo Miast Bliźniaczych Torunia, Konfraternia Toruńska,
Autor logotypów, np. Teatru Horzycy, Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, Książnicy Kopernikańskiej,
Żywego Muzeum Piernika, Toruńska Infrastruktura Sportowa, Przedszkole nr I w Toruniu i wielu
innych spoza Torunia.

Zasoby rzeczowe: urządzenia biurowe, skaner, drukarka, telefon, Pomieszczenia biurowe.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Projekt katalogu, przygotowanie do
druku (umowa o dzieło)

1000,0    

2. Druk katalogu (faktura) 8000,0    

3. Honorarium autora tekstów- słowo
wprowadzające, nota krytyczna o
twórczości autorki (umowa o dzieło)

1000,0    

4. pracownik biurowy ZPAP i redaktor
witryny internetowej (wynagrodzenie-
lista płac)

1200,0    

5. obsługa biura rachunkowego (faktura) 400,0    

6. media- koszty energii elektrycznej,
usługi tel.-kom. (faktury)

100,0    
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7. Praca członka Związku w zakresie
koordynacji projektu i dystrybucji
Katalogu, prace przygotowawcze i
porządkowe (wolontariat)

800,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12500,0 10000,0 2500,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

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

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną
właściwą ewidencją* ;

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.

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:
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1. Statut organizacji poświadczony "za zgodność z oryginałem" przez osobę upoważnioną zgodnie z
KRS lub Ewidencją Stowarzyszeń Zwykłych prowadzoną przez właściwy organ. (obligatoryjny -
papierowo, złożony również elektronicznie)

2. Wypis z Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych, jeśli organizacja nie posiada KRS (obligatoryjny -
papierowo)

3. Wykaz działań promocyjnych. (obligatoryjny - papierowo, złożony również elektronicznie)
4. UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (fakultatywny)
5. UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (fakultatywny)
6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 2020. (fakultatywny)

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.
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