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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 Przyjaciele Rokosowa Koszalin , Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe,
Rejestr Stowarzyszeń Zwykłych Urzędu Miejskiego w Koszalinie : 6, Kod pocztowy: 75-636, Poczta:
Koszalin, Miejscowość: Koszalin , Ulica: Kalinowa , Numer posesji: 32, Województwo:
zachodniopomorskie, Powiat: Koszalin, Gmina:m. Koszalin, Strona www: www.rokosowo-
lubiatowo.pl, Adres e-mail: stowarzyszenie@przyjacielerokosowa.pl, Numer telefonu: 535100350,
 
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)

Piotr Macioszek
 
Adres e-mail: piotr@macioszek.net.pl Telefon: 535100350

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego "Koncert Muzyki Filmowej" - Otwarty Koncert dla
Mieszkańców Miasta

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

16.10.2020 Data
zakończenia

30.10.2020

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

Zadanie dotyczy organizacji koncertu w Kościele pw. Świętego Wojciecha w Koszalinie, koncert
będzie miał charakter otwarty dla Mieszkańców Koszalina i regionu. Na koncert złożą się utwory,
należące do klasyki muzyki filmowej. To rodzaj muzyki, który publiczność bardzo chętnie słucha, i
która jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców. Będą to między innymi następujące utwory:
Wojciech Kilar - Polonez z filmu "Pan Tadeusz" , Waldemar Kazanecki - Walc Barbary z filmu "Noce i
dnie", Wojciech Kilar - "Z dalekiego kraju", Krzesimir Dębski - "Ogniem i mieczem"- Pieśń Heleny,
Henry Mancini - "Moon River" z filmu "Śniadanie u Tiffany`ego", Ennio Morricone - "Obój Gabriela"
z filmu "Misja", John Barry - "Somewhere out there", Kenneth J. Alford - Marsz pułkownika Bogey z
filmu "Most na rzece Kwai" . Wydarzenie muzyczne pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego,
znakomitego dyrygenta na co dzień związanego ze śląskim środowiskiem muzycznym (m.in.
Dyrektor artystyczny Filharmonii Zabrzańskiej). Koncert poprowadzi prezenterka Radia Koszalin
Beata Górecka.

Miejsce realizacji

Kościół pw. Świętego Wojciecha w Koszalinie

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta
Koszalina i Regionu

udział kilkuset osób badanie statystyczne

integracja mieszkańców poprzez udział
we wspólnej imprezie

udział kilkuset osób badanie statystyczne

promocja imprezy jako przykład
aktywności obywatelskiej

odbiorcy promocji imprezy -
10000 osób

ilość kolportowanych
materiałów, ulotki,
socjalmedia, prasa, TV

promocja programów Urzędu
Marszałkowskiego

odbiorcy promocji imprezy -
10000 osób

ilość kolportowanych
materiałów, ulotki,
socjalmedia, prasa, tv

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 Przyjaciele Rokosowa Koszalin to grupa społeczników, zaangażowana w budowę
społeczeństwa obywatelskiego poprzez organizację imprez integracyjnych, koncertów i pikników dla
mieszkańców Koszalina.
Nasza organizacja w swojej działalności porusza ważne sprawy społeczne, buduje poczucie
wspólnoty wśród różnych grup wiekowych i społecznych, poprzez angażowanie mieszkańców
Koszalina i regionu w organizację projektów. Znacząca cześć działalności stowarzyszenia stanowią
także projekty ekologiczne, budowa parków naturalnych, dbałość o dziedzictwo naturalne i
kulturowe regionu.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Nasze stowarzyszenie w trakcie swojej ponad dwuletniej działalności organizowało łącznie
kilkanaście imprez, mających głównie na celu szeroko rozumianą integrację społeczną mieszkańców
oraz zwiększenie udziału obywateli w życiu społecznym/publicznym miasta oraz regionu. Z naszej
nicjatywy powołano i rozpoczęto realizację "Parków Naturalnych" w Koszalinie, proponowaliśmy
wielokrotnie mieszkańcom miasta i regionu udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
sportowych oraz kulinarnych. Skutecznie aplikowaliśmy w ramach programu "Społecznik", a także w
ramach "RIO", co roku bierzemy udział w kolejnych edycjach koszalińskiego budżetu
obywatelskiego. Byliśmy także organizatorem dwóch koncertów rockowych - we wrześniu 2018
"Rockosowo Festiwalowo", w którym udział wziął laureat prestiżowej nagrody "Paszporty Polityki"-
Błażej Król, oraz "Limboski" i we wrześniu 2019 - "Zadymy w Koszalinie na Wodnej Dolinie", w której
udział wzięła Marta Zalewska i Zespół "The Cassino". Honorowymi gośćmi na
organizowanych przez nas imprezach są przedstawiciele Samorządu Województwa
Zachodniopomorskiego i przedstawiciele Władz Miasta Koszalina

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
7 osób - członków stowarzyszenia, kilkunastu sympatyków z którym współpracujemy na stałe przy
organizacji eventów oraz spotkań z mieszkańcami
Zasoby rzeczowe
dysponujemy własnym zapleczem technicznym niezbędnym dla realizacji zadania, takim jak;
telefony, komputery, drukarka, skaner, dostęp do internetu oraz socjalmediów.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Promocja wydarzenia, wydruk ulotek i
plakatów

500,0    

2. upominki okolicznościowe dla
uczestników wydarzenia

1000,0    

3. wynagrodzenie muzyków 10000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11500,0 10000,0 1500,0
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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.
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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