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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

Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

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: Stowarzyszenie COOLTURALNE Drawno, Forma prawna: organizacja pozarządowa (tzw.
Opiekun) realizująca projekt wspierający przedsięwzięcia wykonywane/ podejmowane i
prowadzone przez grupy nieformalne, Stowarzyszenie COOLturalne Drawno: 0000732526, Kod
pocztowy: 73-220, Poczta: Drawno, Miejscowość: Drawno, Ulica: Szpitalna 2, Numer posesji: 2,
Numer lokalu: 2, Województwo: zachodniopomorskie, Powiat: choszczeński, Gmina: Drawno,
Strona www: , Adres e-mail: coolturalne.drawno@op.pl, Numer telefonu: 957682343,
 
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)

Izabela Kowalczyk
 
Adres e-mail: ikowalczykdokdrawno@op.pl Telefon: 
604856198

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Z "Moralnością pani Dulskiej" po województwie

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

26.09.2020 Data
zakończenia

21.11.2020

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 8aaa-48c5-fb1e

Opis zadania

Celem projektu pt. "Z "Moralnością pani Dulskiej" po województwie" jest upowszechnianie i
dostępność do kultury wysokiej dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego szczególnie
w miejscach, gdzie dostęp do teatru jest ograniczony oraz integracja środowiska i zawiązanie
współpracy między ośrodkami kultury oraz możliwość udziału w dorobku cywilizacyjnym młodych,
zdolnych ludzi. Przedsięwzięcie będzie polegać na tym, że zostanie przygotowana sztuka na bazie
książki Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej” przez nieformalną młodzieżową grupę
teatralną DRAMA ( Drawieński Ruch Artystów Młodej Awangardy). Jest to grupa nieformalna, która
ceni teatr, kulturę wysoką, ma świadomość ustawicznego rozwoju, a przede wszystkim chce działać,
robić coś nie tylko dla środowiska lokalnego. Ponadto to grupa poważnie i profesjonalnie
podchodząca do teatru i jego promocji, której marzeniem jest występować nie tylko na deskach sali
w Drawieńskim Ośrodku Kultury. W tym celu członkowie DRAMY pod okiem reżysera, pani Izabeli
Kowalczyk będą się spotykać w sali kina Drawieńskiego Ośrodka Kultury na wielogodzinnych
próbach. Wszystko to będzie wkładem własnym grupy. Przygotowana zostanie muzyka, scenografia,
kostiumy. By zrealizować cel nadrzędny, sztuka zostanie wystawiona w ośrodkach kultury w
Choszcznie, Kaliszu Pomorskim, Szczecinie, Reczu, Bierzwniku. W tym celu zostanie zawiązana
współpraca między tymi ośrodkami , przygotowane zostaną zaproszenia i plakaty. Ponadto projekt
ten pozwoli młodym ludziom- pasjonatom teatru zrealizować swoje cele, marzenia występując poza
Drawnem.

Miejsce realizacji

Ośrodki Kultury lub instytucje kultury w Choszcznie, Kaliszu Pomorskim, Reczu, Bierzwniku,
Szczecinie.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Spotkanie członków DRAMY,
przedstawienie zamysłu, dobór
obsady, przygotowanie występu-
próby, stroje, scenografia, plakaty,
zaproszenia, promocja na stronach
www, Facebooku, występy w
wymienionych miastach.

Wartość docelowa to
wystawienie przygotowanej
sztuki w wymienionych
miastach .

Zdjęcia, artykuły w prasie,
nagrania występu przez
telewizję, informacje na
Facebooku na profilu
DRAMY i COOLturalnego
Drawna.

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

Stowarzyszenie "COOLTURALNE Drawno" utworzyliśmy 2 lata temu, aby działać dla rozwoju
kultury,edukacji kulturalnej, inspirować i realizować działania służące wszechstronnemu rozwojowi
społeczności lokalnej: promujące i popularyzujące rozwój osobisty, zdrowie człowieka i profilaktykę
prozdrowotną a także służących przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkim patologiom społecznym.
Chcemy rozwijać także społeczeństwo informacyjne, popularyzować nowe rozwiązania i narzędzia
w działaniach artystycznych oraz edukacji kulturalnej. Członkami Stowarzyszenia są osoby od wielu
lat pracujące dla ogółu mieszkańców.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Mamy za sobą projekty z zakresu edukacji mieszkańców w grze w szachy, animacji plastycznych czy
kolejnego projektu pn. "Drawieński bookcrossing" . Ponadto jesteśmy w trakcie realizacji projektu
"COOLturalnie w czasach pandemii".

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

sale kina oraz przestrzeń sceniczna w poszczególnych miastach, część systemów nagłaśniających,
scenografia, część kostiumów, praca reżysera, aktorów należących do nieformalnej grupy teatralnej
DRAMA ( Drawieński Ruch Artystów Młodej Awangardy)

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynajęcie środków lokomocji na
przejazd aktorów oraz scenografii do
poszczególnych miast .

5000,0    

2. 10 drewnianych , jednolitych krzeseł
na potrzeby występu.

600,0    

3. Mikroport bezprzewodowy 2500,0    

4. Ulotki, plakaty, zaproszenia 100,0    

5. Kostiumy na potrzeby sztuki 1800,0    

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

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;
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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:

1. Potwierdzenie złożenia oferty. (obligatoryjny - złożony elektronicznie)
2. Dokument potwierdzający status prawny oferenta. (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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