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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 INICJATYW SPOŁECZNO-KULTURALNYCH "FABRYKA", Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000402857, Kod pocztowy: 78-200, Poczta: Białogard,
Miejscowość: Białogard, Ulica: 1-go Maja, Numer posesji: 15, Województwo: zachodniopomorskie,
Powiat: białogardzki, Gmina:m. Białogard, Strona www: , Adres e-mail:
p.mielcarek@bialogard.info, Numer telefonu: 943119090,
 
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)

Paweł Wiśniewski
 
Adres e-mail: p.wisniewski@bialogard.info Telefon: 
943119090

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Koncerty Patriotyczne pt. "TOBIE KOCHANA OJCZYZNO"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

30.10.2020 Data
zakończenia

30.11.2020

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

Koncerty Patriotyczne pt. "TOBIE KOCHANA OJCZYZNO" odbędą się w dwóch miastach
województwa zachodniopomorskiego - Białogardzie i Szczecinku. Wydarzenia będą zorganizowane
dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, szczególnie dla mieszkańców Białogardu i
okolic oraz Szczecinka i okolic. W Koncercie udział weźmie Białogardzki Chór Kameralny Bel Canto,
soliści, m.in. student Akademii Muzycznej w Bydgoszczy przy akompaniamencie muzyka,
kompozytora, aranżera Krzysztofa Skrzypczaka. Całością dyrygować będzie Paweł Mielcarek,
dyrygent Białogardzkiego Chóru Bel Canto. W programie koncertu usłyszymy najbardziej znane,
bogato aranżowane pieśni i piosenki niepodległościowe m.in. Mazurek Dąbrowskiego, Wojenko
wojenko, Warszawianka, Rota, Uwierz Polsko, Polsko Moja, Dla Niepodległej szli, Pałacyk Michla,
Gaude Mater Polonia i inne skomponowane specjalnie na uroczystość odzyskania przez Polskę
niepodległości. Publiczność weźmie czynny udział w koncercie poprzez wspólny śpiew z
wykonawcami, korzystając z przygotowanych na ten koncert śpiewników z repertuarem koncertu i
słowami poszczególnych utworów. Każdy z uczestników koncertu otrzyma przy wejściu także małą
chorągiewkę biało-czerwoną. Dodatkowo wydarzenie promowane będzie podczas ogłoszeń
parafialnych we wszystkich kościołach Białogardu i Szczecinka, lokalnych mediach, a także w
instytucjach kultury:
- Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie;
- SAPiK - Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku;
- Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie;
- Karliński Ośrodek Kultury;

Miejsce realizacji

11 listopada 2020r., godz. 19:00 - kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Białogardzie
(ul. Kościelna 1, Białogard)
12 listopada 2020r., godz. 18:30 - kościół pw. Św. Rozalii w Szczecinku (ul. Świętej Rozalii 1, 78-400
Szczecinek)

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Organizacja koncertów (wydarzeń)
uświetniających kontynuację
obchodów 102. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.

Ponad 30 wykonawców
koncertów (chórzystów)
oraz
ponad 300 osób biorących
udział w koncertach.

Dokumentacja fotograficzna
i filmowa.
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Druk plakatów i śpiewników
promujących koncerty, roll'upów
reklamowych oraz zakup chorągiewek
biało-czerwonych.

Wydruk około 40 dużych
plakatów promujących
koncerty oraz 500
książeczek-śpiewników,
które odbiorcy obu
koncertów zabiorą ze sobą
do domów.
Poza tym wyprodukowane
będą 2 roll'upy reklamujące
wydarzenia oraz
zakupionych zostanie 350
biało-czerwonych
chorągiewek.

Powieszenie plakatów na
słupach informacyjnych
miasta Białogardu,
obiektach kulturalnych w
Białogardzie i Szczecinku,
kościołach Szczecinka i
Białogardu. Zrobienie
dokumentacji fotograficznej
miejsc w którym wisiały
będą plakaty i postawione
zostaną rollupy promocyjne.
Poza tym zostanie dokonana
dokumentacja fotograficzna
obu koncertów ukazująca
przybyłą publiczność,
wykonawców oraz
śpiewniczki i chorągiewki.

Zapoznanie publiczności z repertuarem
pieśni patriotycznych oraz
podniesienie poziomu wiedzy
mieszkańców Białogardu, Szczecinka i
okolic na
temat rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości, promocja pieśni
patriotycznych.

Ponad 300 uczestników
zadania podniesie swoją
wiedzę w ww. obszarach.

Czynne włączenie się
publiczności w śpiew
podczas koncertu oraz
krótka "pogadanka"
historyczna na zakończenie
koncertu.

Wynajem oświetlenia na potrzeby
koncertu w Białogardzie

Wykonanie specjalnego
biało-czerwonego
oświetlenia kościoła w
którym odbywać się będzie
koncert w Białogardzie z
uwagi na duże zaciemnienie
kościoła.

Dokumentacja fotograficzna
i filmowa.

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 Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Fabryka prowadzi działalność w zakresie
upowszechniania kultury. Do podstawowych zadań należy m.in. edukacja kulturalna i wychowanie
przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz
zainteresowania wiedzą i sztuką, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz
zainteresowań kulturalnych, a także organizacja spotkań kulturalnych w ramach Uniwersytetu III
Wieku działającego w Białogardzie.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FABRYKA organizuje w ramach swojej działalności
m.in. Dni Kultury Chrześcijańskiej w Białogardzie, Charytatywne Koncerty Bożonarodzeniowe, które
odbywają się w kościele pw. Narodzenia NMP w Białogardzie w grudniu każdego roku, a także inne
wydarzenia/koncerty kulturalne dla mieszkańców Białogardu i okolic.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

W ramach koncertów zaangażowani będą pracownicy Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w
Białogardzie oraz przedstawiciele parafii pw. Św. Rozalii w Szczecinku oraz parafii pw. Narodzenia
NMP w Białogardzie. Wykorzystany będzie także sprzęt nagłośnieniowy z Centrum Kultury i Spotkań
Europejskich w Białogardzie niezbędny do realizacji obu koncertów.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Druk 40 plakatów promocyjnych oba
koncerty

350,0    

2. Druk 500 śpiewników koncertowych z
pieśniami dla publiczności

1500,0    

3. Wynajem oświetlenia podczas
koncertu w Białogardzie

1200,0    

4. Wynagrodzenie dyrygenta i kierownika
artystycznego koncertów

900,0    

5. Wynagrodzenie akompaniatora,
kompozytora i aranżera

700,0    

6. Wynagrodzenie dla akustyka
zajmującego się nagłośnieniem obu
koncertów

500,0    

7. Zakup 350 chorągiewek biało-
czerwonych dla uczestników koncertu

300,0    

8. Wydruk rollup'ów promujących
koncerty wraz z logami partnerów

240,0    
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9. Wynajem autokaru w celu
przewiezienia wykonawców koncertu z
Białogardu do Szczecinka oraz ze
Szczecinka do Białogardu

800,0    

10. Wykonanie dokumentacji
fotograficznej koncertu oraz miejsc w
których zawieszone będą plakaty
promocyjne i ustawione roll'upy.

400,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6890,0 6890,0 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;

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..............................
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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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