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Koniletu do splaw Pożylku
24 paździqika 2ala l. @óz 2a55)

zącznik
UPRoszcZoNA oFERTA REAtlzAiji
PouczENlE co dosposobu wypelniania ofeńy:

oleńę ńależy wYpełnić w9ąanie w biavch pustych polźch, zgódni€
zażnaczenie Bwiazdką, np,: ,,pobi€.anie'/niepobieranie3"
prawidiową, Pnykład:,,pobierańie./Fiepsbiesie.",

z

nf

1

EGo

instr0kcjańi Unia*zonyńi przy po9uczególnych po]a.h

ożnacza, źe należy śkreśiić
niewlaściwą odpowiedź, pożostawiając

l, Podstawowe informacje o żlożonei ofercie
1.

oĘan adńini§tracji pt bliczn€j,
do któr€go

je§t adre§owana oferta

8urmistrż Miasta Wąglowca
z zakresu ku|tUry, sztuki, ochrony dóbr kultufy i dziedżictwa

ll. Dane oferenta{-tów)

l.

fiażwa ofurenta(-tów), forma prawna, numer w K.aiowym Rejeśtne Ędowm lub innej ewidencii, adre§ §iedziby, §lrona
www, adres do korespondentii, adr€s €_mai', numer tel€fonu

stowarzyszenie im. Adama z Wągrowca ,,Wspieramy nasze talenty'', dżiałające przy Państwowej szkole
lV]uzycznej l st, im. B, Zielińskiego W Wą8rowcu,
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 19,
stowarzyszenie rejćstrowe, KRs 0000777458
BNP Paribas 43 1600 14621824 82441ooo ooo7
stoWauyszenieadamlWagroWca@gmail.com
2. Den€

osobY Upoważnione' do składania

doł.ĘcYch oferĘ (np, imię i nazwi§ko,
numer telefonu, adres poclty elehronicznej)
wyjaŚnień

lwona Marżyńska, preżes
mmąr4\/nski@Dost.pl. tel. 5o9 772 oo4

Honorata Miler, Wiceprezes

lll. zakre§ rzeczowY zadania publicznego

1,

TytUł zadanla publicznego

Wydarzenie mużyczno - kuItUralne Wg projektu
,,Moniu§żko i iego
,,/

mużyka"

Data

2.

4-71.2079

Data

20.12.żo79

Termin r€aliźecji zadania publicznegoŻ}

sięw zaklesieżadań określonych w ań,4 Ust.Wy z dnia 24 kwi€tnia
publicznego ioWolońtaria€ie (Dz. U, z 2018l, poz,450, z późn, zm,),
Termin lealiżacji zadania nie moźebyćdtuż§żY niż 90 dn],
Rodzaj zadańia lawi€ra

2oo3 r, o dzialalnoś.ipożttku

3.

syntetyczny opi9,adanla {wraz z€wskazaniem

mlejs.a je8o r€alita.ji}

rzedmiotem zadania jest realjzacja projektu jest konceń pt. MoNlUszKo l JEGo MUZY(A z okazji 200
cznicy urodzin kompozytora, a ogłoszonym prżez sejm Rzecżypospolitej Polskiej i UNEsco - Rokie
it]śżki

lem zadania publicżnego jest przybliżenie sylwetki kompozytora, jako twórcy pieśni iojca polskiej ope
arodowej, a także bezpośfedni kontakt słUchacżaz 8łosem operowym, śpiewem klasycznVm i z elementa
kiego folkloru W ramach podnoszenia śWiadomościi upowszechniania kuttury a.tystYcznej i edukaci
uzycznej na ruecz dzieci, mlodzieży oraz spoleczności lokalnej.
resatami zadania publicznego 5ą: spolecżnośćszkolna, zaprosżeni 8oście - Władze lokalne oraz mieszkań
iasta Wągrowca iokolic. Partnerem konceńu będzie PsM lst. im. B. Zielińskie8o W Wągrowcu, któr
aprezentuje swoich uczniów W produkcji Zespołowej (Mmika, zespól perkusyjny, chór i orkiestra) ora
dostępni 5alę koncertową oraz sp.zęt i nagłośnieniepotrzebne do realizacii konceńu.
stęp na konceń będzie bezpłatny.
iejscem realizacji Wydarzenia będzie 5ala koncertowa Państwowej szkoły Mużycznej l st, im. B. Zielińskie
Wągrowcu, W cżWańek _ 28 listopada 2019r. - godz, 18,00,
rerłltalóu. realiże.ii zadenia
Planowany poziom o§ią8nięaie

obchody Roku slanislawa tvlonluszki

_

ieffi(.yjności

Poszerzenie oferty kulturalnej dla
mieszkańów miasta Wągrowcai

ok

Wsńplac€

ok. 40 ucznióu

ż PsM l sl, jm, B, Zielińskiąo w

150 osób

I

3

nauczyc'eli _
Real'zacja lematycznego zadanie

kulturalno-artystyczne pżez uczniów
i nauczycieli PslV l sl, w Wąg.olł/cu,
wspołorganizacja
udżiał w

sposób monitorowania re.Ultatów /
źródlo inrormacii o o§iąan;e.iu wskaźnika
lista wykonawców i Uczestników, program
lista zaploszonyó gości - zaprosżenia dla

Władz lokalnych, relacja foiograficzna,
plakat,

i

lista wykonawców Uczestników, relacja
fotoglafczna, Wystawa tematycżna plakat.

i

5. Krótka charałt€ry§Ęka ofe.enta, jego doświadczsnia w realir3cji dźla|ań planowarrych W ofercie oraz zasobów, któr€
e w realizacii zadania

czas konceńu zostaną Zaplezentowane kluczowe dzieła stanisława Moniuszki Wykonane przez: zes
iki, perkusji oraz chór i orkiestrę PsM l st- im. B, żielińskie8o W Wągrowcu olaż prżeżżaproszonych gości
olistóW z Teatru Muzycznego i Akademii Muzycznej W Poznaniu tj,: pieśni oraz arie z opery,,Halka" i ,,stras2
r" na sopran, tenor i bas z towarzyszeniem łońepianu oraz tańce nalodowe jak: Mazur że ,,straszne
ru" iTańce góralskie z,,Halki" w wykonaniu pary tanecznej z Zespolu Folklorystycżne8o,,Wjelkopolanie'',
ić opatrzona będzie stowem i prowadzona przez dwóch spikeróW- nauczycieli szkoĘ.
ncert poprżedzony będzie: Pogadankami o Moniusżce olaz Quizem o kompozytorze dla całej społecznośc
zkolnej: uczniowie, rodzice, naucżyciele.
tychczasowo stowarzyszenie, którego działalnośćlozpoczęła się W dniu 28 marca br. żolganizowało
mach Współpracy i obchodóW 40-1ecia Państwowej szkoły Mużycznej im, 8. Zieliń5kiego W Wągrowcu
parciu realiżacji zadania publicznego prżeżBurmistrz Miasta Wągrowca:

.
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lazzowo"
23 maja 2019r, z udziałem absolwenta szkoły Adam
Bieranowskiego iWar5żawskiego zespołu Wokalno-jazzowego dla społecznościszkolnej ilokalnej
Wstęp Wolny

Konceń ,,Rożrywkowo

-

soby kadrowe pazewidziane do wykonania zadania , osoby z zewnątĘ - umowa zlecenie:
osób, artyści/Wokaliści(sopran, tenor, bas}, akompaniator, para taneczna
osoba - naglośnieniei śWiatło
osoby - koordynacja iobsługa techniczna
oby osobowe Wykorzystane do realizacji żadania - prezes i skarbnik stowarzyszenia;
oby osobowe w ramach ośWiadczenie o Wykonaniu czynności pr2e2 cżłonkóW organu - Wice prezes
ekretarz: przy8otowanie i koordynacja realiżacj' projektu: harmonogram, Wykonawcy, pro8ram ipIoj
lakatu, nagrodY, zaproszenia, obsługa techniczna.
I

v
lV.sżac!nkowa kalkulacja kosżtów realizacji ladania pub'icznego
Wańość

Rodzaj kosżtu

Lp,

z dotacji

z innych

źródeł
Wynaglodzeni€

1.

dla wYkonaWców

Umoważlecenie-7osób

-

290o7l

29oo7l

azl

30ozł

300ł

3

żQozl

2oozI

4.
KoordYnacia zadania
suma wsżvstkich kosztów re6łżacii zadania

600zl

0żl
600żl

3Aaozt

600żt

Nasłośn'eniei ośW'et]enie

2.

4000żł

v. oświadczenia
1)

w żakesie dzia|aliości poż}tku publicznego

propońowańe źadanie p!b]ićżne będżie realDowane Wytądnie

żJ

3)

oferent*

4) ofelent1 /

/€{€l1*i!

€ffiil

sktadający njniejszą of€ftę

ńie=€Ł€:al,id!-łlre€+ią}t

z

oplacaniem nałeżnościz Mult] zobowiązźń

j++€łeś.++}! ż ópłecanień na]eżnóśc] z
Mułu składek na

skiadają.y ninieFzą ofeńę §i€+]€€ó|hJ

ubezpieczenia 5po]ecznej

5)
6)
7)

daneżawańewczęścilln]niejs?ejofeńy są żgodneż Klójowym Rejestlem sądówvm* l jn§ą{ł*a€i*ąsid€*j+;
w9ystk]e infolma.je podane wofercieoraz zatącznikachsą zgodnez aktuainym stónem plawnym ifaĘcznym;
w zakr€sie związanym że sktadaniem ofeą w tym z gromadzeniem, przetważan]em j pżekazywaniem danych
osobowYch, a ta kźe wprowadża niem ich do systemóW informałcznych, osoby, którv.h dotycżą te dane, roźyĘnosowne
oświadczenia żgod.ie z pźepisamio ochlonie danych osobowych,

|_..!6,..4,a,.Ń.aq
oldb Upóważn ony.h do 5Hadanla oiwiadopń
wo]i w ]ńieńiu oferentÓW)
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