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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 Autorów Polskich oddział Kołobrzeg ul. Rybacka 7b/17 78-100 Kołobrzeg,
Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe, KRS: 0000145987, Kod pocztowy: 78-100, Poczta:
Kołobrzeg, Miejscowość: Kołobrzeg, Ulica: Rybacka , Numer posesji: 7b, Numer lokalu: 17,
Województwo: zachodniopomorskie, Powiat: kołobrzeski, Gmina:m. Kołobrzeg, Strona www:
www,naszapoezja.pl, Adres e-mail: biuroseli@poczta.fm, Numer telefonu: 781821163,
 
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)

Marian Jedlecki
 
Adres e-mail: biuroseli@poczta.fm Telefon: 781821163

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Kołobrzeska Noc Poetów 2021

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

10.06.2021 Data
zakończenia

17.06.2021

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

Kołobrzeską Noc Poetów „ Czerwiec 2021” – impreza literacka poświęcana jest obchodom 200 -
setnej rocznicy urodzin C.K Norwida i setnej rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Podczas trwania imprezy prezentowana będzie wystawa malarstwa malarki i poetki Julii Pawlickiej -
Dekert z Gniezna, (członek Stowarzyszenia Autorów Polskich w Kołobrzegu) zatytułowana „ Śladami
C. K Norwida” - obrazy można będzie indywidualnie zakupić. Zapoznanie środowisk twórczych
miasta i gminy Kołobrzeg z profesjonalnymi formami twórczości literackiej pisarzy i poetów z całego
kraju. Poprzez takie działania umożliwiamy wymianę doświadczeń amatorskim twórcom,
nawiązanie kontaktów z profesjonalnymi poetami i pisarzami. Uczenie święta Międzynarodowego
„Dnia Poezji. Celem tego Dnia jest promocja czytania, pisania i publikowania poezji w kraju.
Szczególne zwracanie uwagi na lirykę. Działanie ma wesprzeć młodych twórców oraz pomóc im do
szerszego grona odbiorców.

Miejsce realizacji

Sala Koncertowa Ratusza Miejskiego w Kołobrzegu

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Integracja środowisk twórczych z kraju,
zapoznanie mieszkańców Kołobrzegu z
twórczością literacką poetów –
amatorów oraz poetów
profesjonalnych, umożliwienie
nawiązania kontaktów młodym
twórcom ze szkół średnich z
profesjonalistami poprzez dyskusje
warsztatowe, umożliwienie amatorom
prezentację swoich tekstów, ukazanie
Kołobrzegu jako miasta z bogatymi
tradycjami kulturowymi. Uczczenie
święta Międzynarodowego „Dnia
Poezji

Impreza literacka
adresowana jest szczególnie
do poetów i pisarzy, którzy
nie mają możliwości
samodzielnej prezentacji
swojej twórczości na
szerokim gremium,
stwarzanie możliwości
konsultacji z krytykami
profesjonalnymi w celu
nauki warsztatu literackiego.
Celem uczczenia tego Dnia
jest promocja czytania,
pisania i publikowania poezji
w kraju. Szczególne
zwracanie uwagi na lirykę.
Działanie ma wesprzeć
młodych twórców oraz
pomóc im do szerszego
grona odbiorców.

nformacje w mediach
lokalnych o terminie i
miejscu imprezy literackiej –
Gazeta Kołobrzeska, Gazeta
TAKŻE, Radio Kołobrzeg,
Radio Koszalin, TV Szczecin,
na stronach internetowych –
www.naszapoezjia.pl,
www.infokołobrzeg.pl
Plakaty rozwieszone na
terenie miasta i gmin, w
bibliotekach, informacja na
portalach
społecznościowych, Forum
Sanatorium.



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: a235-7b22-236a

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie Autorów Polskich o/ Kołobrzeg zrzesza w swoich szeregach twórców literatury
zarówno tych piszących amatorsko jak i profesjonalistów zrzeszonych w Związku Literatów Polskich
- poprzez organizowane warsztaty twórcze prowadzane przez krytyków literackich, umożliwiamy
amatorom – poetom pogłębianie warsztatu pisarskiego i jego naukę poprzez zajęcia praktyczne pod
kierunkiem doświadczonych pisarzy i poetów. Nauka prowadzona jest bezpłatnie, czyli uczestnicy
nie płacą za prowadzone zajęcia dydaktyczne. Imprezę literacką poprowadzi Stanisław Nyczaj -
poeta i krytyk literacki z Kielc

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Organizujemy od 12 lat plenery i warsztaty literackie i Kołobrzeskie Noce Poezji. Organizatorami są
osoby o bogatym doświadczeniu w animacji działalności w kulturze z 25 letnim stażem pracy w
animowaniu kultury

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Wkład pracy społecznej członków Stowarzyszenia Autorów Polskich oddział Kołobrzeg w
prowadzeniu działalności Stowarzyszenia Autorów Polskich, wydane antologie poezji uczestników
wszystkich plenerów literackich i spotkań literackich organizowanych przez SAP o/ Kołobrzeg,
Prezentacje twórczości niezrzeszonych, chętnych twórców ze środowiska kołobrzeskiego

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Honoraria- 2500,0 2 500,00    

2. Reklama, plakaty, zaproszenia- 200,0 200,00    

3. Projekt i druk dyplomów - 300,0 300,00    

4. Noclegi i wyżywienie- 2000,0 2 000,00    

5. Poczęstunek w przerwie imprezy-
300,0

300,00    

6. Uroczysta kolacja kończąca imprezę -
500,0

500,00    

7. koszt własny - 300,0 - sporządzenie
kroniki filmowej i zdjeciowej imprezy

300,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6 100,00 5 800,00 300,00
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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)
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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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