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ZADANIA PUBLICZNEGO

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

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

| Prezydent Miasta Stargardu
IZadanie publiczne z dziedziny kultury i sztuki
Il. Dane oferenta(-tów)

Stowarzyszenie Artystyczne b-moll
Stowarzyszenie zwykłe Poz. 10 w ewidencji stowarzyszeń
Ul. Kochanowskiego 34 b 1
73-110 Stargard
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Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego
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| SOK Stargardzka Ofensywa Kulturalna — cykl wywiadów
| z ludźmi kultury i sztuki pochodzącymi ze Stargardu.
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Stargardzka Ofensywa Kulturalna (SOK) to cykl rozmów z artystami z różnych dziedzin kultury i sztuki.
Naszymi gośćmi będą osoby pochodzące ze Stargardu, które spełniają swoje marzenia i osiągają
sukcesy zawodowe w Polsce i zagranicą. Chcemy przybliżyć ich sylwetki i opowiedzieć historię ich
kariery. Wywiady zostaną nagrane przy użyciu profesjonalnego sprzętu audio- video, wyemitowane na
kanale Youtube i wypromowane za pośrednictwem portali społecznościowych i stron internetowych.
Pierwszymi gośćmi SOK będą muzycy Tomasz Lewandowski oraz Michał Wiraszko. Wywiady będą
realizowane w klimatycznych wnętrzach zabytkowego budynku Miejskiego Browaru Stargard.
Projekt będzie prowadzony online z uwagi na panująca sytuacje pandemiczną. Stowarzyszenie chce
mimo zaistniałej sytuacji nadal działać i realizować swoje cele.
pożytku
1 Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
zm.).
późn.
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publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.

2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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Materiał wideo, materiał fotograficzny,

Źródłem informacji będą portale

połecznościowe oraz kanał Youtube
oraz ilość odsłon i wyświetleń.
Materiał wideo materiał fotograficzny, .
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Liczba artystów z którymi będą
przeprowadzone rozmowy
Umożliwienie obejrzenia
wywiadów z artystami
mieszkańcom Stargardu

Źródłem informacji będą portale
społecznościowe oraz kanał Youtube
oraz ilość odsłon i wyświetleń.
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Oferent posiada doświadczenie w realizacji zadań publicznych I ich rozliczaniu. Wśród zadań
publicznych jest Koncert „Szyby” Inaugurujący Dni Stargardu pamięci Mariana Bęćkowskiego.
Objęty patronatem Prezydenta Stargardu Pana Rafała Zająca. W nim również recital gwiazdy
wieczoru aktora i piosenkarza Jacka Bończyka. Dotacja została wykorzystana i rozliczona
zgodnie z ofertą i we wskazanym terminie. Ponadto oferent wielokrotnie realizował zadania
kulturalne na terenie miasta Stargardu zarówno z udziałem publiczności jak i online. Oferent
wykorzysta także swoje własne środki w postaci wkładu osobowego. Członkowie
stowarzyszenia realizują scenariusz i reżyserię w ramach projektu. Są także odpowiedzialni za
przeprowadzenie wywiadów z gośćmi zaproszonymi do projektu.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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Koszt 1 logo

500
500

jące
Koszt 2 zdjęcia
Koszt 3 stworzenie i nagranie jingle do czołówki
ramu
Koszt 4

1500
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Koszt 5

3000
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V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:

1)
2)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);

3)

oferent* / oferenci* składający
podatkowych;
oferent* / oferenci* składający
ubezpieczenia społeczne;

4)
5)
6)
7)

pobieranie

publicznego;

świadczeń

pieniężnych

będzie

się

odbywać

wyłącznie

w

ramach

prowadzonej

odpłatnej

działalności

pożytku

niniejszą

ofertę

nie

zalega(-ją)*

! zalega(-ją)*

z opłacaniem

należności

z tytułu

zobowiązań

niniejszą

ofertę

nie

zalega(-ją)*

/ zalega(-ją)*

z opłacaniem

należności

z tytułu

składek

dane zawarte w części Il niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym” / inną właściwą ewidencją”;

na

wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
a także
w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,
z
zgodnie
oświadczenia
stosowne
złożyły
dane,
te
dotyczą
których
osoby,
wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
przepisami o ochronie dany
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(podpis osoby upoważnion
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)
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