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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Miasto Bydgoszcz

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) 16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

4. Tytuł zadania publicznego KONCERT BOŻONARODZENIOWY

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2017-12-01 Data

zakończenia 2017-12-28

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

nazwa: Stowarzyszenie JAX
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000643892
adres siedziby: Kolejowa 72, 05-119 Łajski, poczta: Legionowo

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: stowarzyszeniejax@gmail.com, telefon: 606-994-160,
strona internetowa: www.stowarzyszeniejax.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Wiktor Brzuchacz, adres e-mail: stowarzyszeniejax@gmail.com, telefon:
606-994-160, strona internetowa: www.wiktorbrzuchacz.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Projekt polega na wykonaniu koncertu z repertuarem najpiękniejszych kolęd i pastorałek z udziałem znakomitych
artystów operowych i teatralnych.

Koncert zostanie wykonany na najwyższym poziomie artystycznym przez 3 muzyków, którzy posiadają w swoim dorobku
występy w Polsce, Europie i na świecie.

Podczas koncertu wystąpią następujący artyści (wstępne propozycje):
- Sopranistka Teatralno-Operowa - Beata Dunin-Wąsowicz, wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie
- Śpiewak Teatru Wielkiego Opery Narodowej - Łukasz Wroński. Nagrodzony licznymi nagrodami za najlepsze wykonania
polskich arii, tenor obdarzony potężnym i wyjątkowym głosem
- Wirtuoz organów, kompozytor - Wiktor Brzuchacz występujący na prestiżowych Festiwalach w Polsce i za granicą
(Niemcy, Francja, Holandia, Rosja)
- Arkadiusz Bednarski - konferansjer, autor kilkunastu książek, trener motywacyjny.

W repertuarze koncertu znajdą się najpiękniejsze kolędy, które są znane oraz te, które są rzadziej wykonywane. Pomiędzy
kolędami zostanie wykonana poezja „bożonarodzeniowa” m.in. (wstępna propozycja) C. K. Norwida, L. Staffa, M. Jastruna,
M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, St. Młodożeńca, T. Gajcego, K. K. Baczyńskiego, K. I. Gałczyńskiego, A. Asnyka, Cz.
Miłosza. Wszystkie utwory zostaną wykonane na żywo (bez tzw. playbacku) w autorskich wykonaniach. Koncert zostanie
wykonany w jednym z Kościołów (w uzgodnieniu z Urzędem) w okresie bożonarodzeniowym od 25 do 28 grudnia 2017
roku. Koncert będzie bezpłatny dla słuchaczy i będzie trwał około 50-60 minut.

Cel realizacji zadania
Projekt przewiduje realizację następujących celów:
- podtrzymywanie tradycji narodowych w postaci śpiewania i wykonywania kolęd i pastorałek
- upowszechnienie polskich dóbr kultury wśród uczestników koncertu
- promocja poezji - połączenie zarówno muzyki z poezją przyczyni się do wzrostu wrażliwości na wiele aspektów kultury
wśród słuchaczy i dodatkowo pozytywnie wpłynie na odbiór całego koncertu
- promocja polskich artystów - koncerty wykonywane na żywo są jednym z najlepszych sposobów promocji artystów.

Miejsce realizacji zadania
Koncert zostanie zrealizowany w wybranym Kościele znajdującym się na terenie Bydgoszczy. Wybór będzie ustalony z
Urzędem.

Grupa odbiorców zadania
Adresatami przedsięwzięcia są wszystkie grupy wiekowe. Przewidywana liczba uczestników koncertu to 200-250 osób.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Przewiduje się wykorzystanie wkładu osobowego do promocji zadania:
- rozwieszenie plakatów w miejscach do tego przeznaczonych
- zamieszczenie informacji o koncercie na stronach internetowych
- zamieszczenie informacji o koncercie na facebooku
- wysłanie list emailingowych z bazy Stowarzyszenia
- pomoc w przygotowaniu koncertu (rozniesienie broszurek koncertowych, sprawdzenie sprzętu audio i ewentualna jego
konfiguracja)
- wręczenie kwiatów artystom po ukłonie
- sprzątanie po koncercie (zbieranie ulotek, plakatów)

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

- podtrzyma tradycji narodowych w postaci śpiewania i wykonywania kolęd i pastorałek
- upowszechnienie polskich dóbr kultury wśród uczestników koncertu
- promocja poezji
- promocja polskich artystów
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1

Honorarium dla 3 artystów i
konferansjera (honoraria mogą być
różne w zależności od doświadczenia

artystycznego) 1250 zł/os*4os

5 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł

2 Stworzenie plakatów w formatach
A1, A2 i A3 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

3
Stworzenie broszur programowych z
repertuarem i życiorysami artystów -

1,5 zł*250szt=300zł
375,00 zł 200,00 zł 175,00 zł

4
Wynagrodzenie Dyrektora

Artystycznego (koordynacja projektu
pod kątem muzycznym)

500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł

5 Księgowość 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

6 Wynagrodzenie koordynatora 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 7 675,00 zł 7 000,00 zł 675,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i fizycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.

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

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

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:

1. Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji
2. Upoważnienie do reprezentowania podmiotu - w przypadku działania przez pełnomocnika



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 94ec-f828-1ae3

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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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