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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: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tworzących Przyjaciół, Forma prawna: organizacja
pozarządowa posiadająca osobowość prawną działająca we własnym imieniu, Krajowy Rejestr
Sądowy: 0000534014, Kod pocztowy: 78-449, Poczta: Borne Sulinowo, Miejscowość: Borne
Sulinowo, Ulica: al. Niepodległości, Numer posesji: 21, Województwo: zachodniopomorskie,
Powiat: szczecinecki, Gmina: Borne Sulinowo, Strona www: www.ostp.bornesulinowo.pl, Adres e-
mail: ostp.bornesulinowo@gmail.com, Numer telefonu: 664050718,
 
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)

Dominika Kwinta
 
Adres e-mail: ostp.bornesulinowo@gmail.com Telefon: 
664050718

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego "Dziewczyny po 40-stce - czyli panel bezdyskusyjny"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.10.2020 Data
zakończenia

30.11.2020

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

Celem zadania będzie uatrakcyjnienie oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców Bornego
Sulinowa w wieku 40+. Na co dzień mieszkańcy naszej gminy nie mają możliwości korzystania z tzw.
"kultury wysokiej", a istnieje taka potrzeba, zwłaszcza wśród osób które większość czasu poświęcają
na pracę zawodową i wychowywanie dzieci. Teatry oddalone są od naszej miejscowości o kilkaset
kilometrów, a zorganizowanie wyjazdu dla większej grupy zainteresowanych wymaga koordynatora,
wynajęcia autobusu, wcześniejszej rezerwacji biletów.
Przedstawienie w wykonaniu profesjonalnych artystów, aktorów warszawskich scen teatralnych ma
zaprosić widza do radosnego spędzenia czasu. Zabawny spektakl "Dziewczyny po 40-stce - czyli
panel bezdyskusyjny" przeplatany jest pełnymi energii i dowcipu piosenkami. Aktorki
warszawskiego Teatru "Syrena" w błyskotliwy i zabawny sposób przedstawią dylematy matek, żon,
kochanek, a nawet babć, które w pogoni za miłością, dobrą pracą i pieniędzmi tak naprawdę
poszukują szczęścia. Pomimo tego, że głównym tematem „bezdyskusyjnego panelu ” będą kobiety
to nie znaczy, że panowie nie znajdą tu nic dla siebie. Na pewno z ciekawością będą śledzić kolejne
mniej lub bardziej im znane typy kobiecej natury. Jedno jest pewne po tym spotkaniu, każdy
mężczyzna będzie wiedział o kobietach o wiele więcej niż dotychczas. W rezultacie ma dojść do
spotkania mieszkańców niewielkiej gminy Borne Sulinowo ze sztuką, która rozbawi ich serca
podczas "jesiennej zadumy". Wstęp na spektakl będzie bezpłatny, a samo przedstawienie odbędzie
się 28 listopada 2020 r. w Budynku Kulturalno-Oświatowym w Bornem Sulinowie.
Spektakl poprzedzony zostanie kampanią promocyjną na plakatach, stronach internetowych:
www.bornesulinowo.pl; www.ostp.bornesulinowo.pl; www.ckir.bornesulinowo.pl;
www.iszczecinek.pl oraz we wkładce "Regiony" w Głosie Koszalińskim, a także zostanie utworzone
tzw. "wydarzenie" na portalu facebook. W przedstawieniu udział weźmie 3 aktorów ( Beatrycze
Łukaszewska, Dorota Gorjainow, Andrzej Perkman) oraz około 120 widzów. Autorem spektaklu jest
Jerzy Andrzej Masłowski - poeta, autor piosenek i widowisk teatralnych, dramaturg,
powieściopisarz, a reżyserem Wojciech Medyński.
Obsługą nagłośnienia i oświetlenia zajmie się profesjonalna firma.

Miejsce realizacji

Budynek Kulturalno-Oświatowy w Bornem Sulinowie, miejscowość Borne Sulinowo

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla
mieszkańców Bornego Sulinowa w
wieku 40+

przedstawienie teatralne - 1
szt.

dokumentacja zdjęciowa;
relacja na stronach
internetowych
www.bornesulinowo.pl;
www.ostp.bornesulinowo.p
l;
www.ckir.bornesulinowo.pl
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5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Członkowie Stowarzyszenia mają doświadczenie w organizowaniu plenerów artystycznych i innych
wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Borne Sulinowo od 2006 roku. Stowarzyszenie powstało w
2014 roku i od tego czasu bezpośrednio organizowało plenery artystyczne w latach 2015 - 2019.
Członkami OSTP są również ludzie odznaczeni odznaką Ministra Kultury „Zasłużony dla Kultury
Polskiej” - m.in. Bogumiła Celer, Zbigniew Ziob. W latach 2015-2019 odbywały się także liczne
wernisaże prac członków OSTP.
Od 2018 roku organizujemy wystawy w Galerii OSTP, która znajduje się w budynku partnera
naszych przedsięwzięć - Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.
Stowarzyszenie otrzymało w tym roku grant z Lokalnej Grupy Działania "Pojezierze Razem" w
Szczecinku na realizację projektu pn. „Promocja dorobku artystycznego lokalnych twórców w Galerii
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół w Bornem Sulinowie” , którego
zwieńczeniem będzie wernisaż połączony z koncertem - projekt zakończy się w grudniu br..

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Sekretarz Zarządu - osoba odpowiedzialna m.in. za rozwój kultury i sportu w Bornem Sulinowie;
dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie; absolwentka Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicz w Poznaniu wydział Politologii. Autor i koordynator dziesiątek przedsięwzięć o
charakterze sportowym, rozrywkowym i kulturalnym, w tym największej imprezy znanej w całej
Polsce „Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych oraz innych o równie wysokiej randze
takich jak „Targi Chleba i Miodu”, Dni Bornego Sulinowa i wielu innych. Propagator sportu i kultury.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Prezes i Komisarz Pleneru - osoba posiadająca doświadczenie w koordynowaniu imprez
kulturalnych, wspierająca merytorycznie różnego rodzaju przedsięwzięcia, były dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie (wraz z zespołem otrzymała nagrodę „Najlepsza Biblioteka
województwa zachodniopomorskiego roku 2011), absolwentka Wydziału Historycznego
Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni współorganizator Pleneru Artystycznego w Bornem
Sulinowie (prezes od 2014 r.), pomysłodawca edukacyjnej gry planszowej „Borne Sulinowo kiedyś i
dziś”, przedstawiciel Biblioteki Wiodącej w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
Członkowie stowarzyszenia - artyści, mający szerokie doświadczenie w przeprowadzaniu plenerów
artystycznych oraz innych wydarzeń kulturalnych.
Budynek Kulturalno-Oświatowy wykorzystywany do organizacji koncertów i spotkań.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. wynagrodzenie artystów 2500,0    

2. wynajem obsługi
nagłośnienia,oświetlenia

200,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2700,0 2500,0 200,0
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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:

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.
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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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