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 Miejski w Gdańsku

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: Fundacja Biblioteki Gdańskiej, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000139524, Kod
pocztowy: 80-858, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Wałowa, Numer posesji: 15,
Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina: m. Gdańsk, Strona www: www.bgpan.gda.pl,
Adres e-mail: sekretariat.bg@bg.pan.pl, Numer telefonu: 58 31-55-23,
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)

Wanda Pętlicka
Adres e-mail: wanda.petlicka@bg.pan.pl Telefon:
609738099

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Koncert organowy z okazji jubileuszu 425 lat istnienia
Biblioteki Gdańskiej

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

24.05.2021

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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30.06.2021

Opis zadania
W czerwcu 1596 roku została powołana w Gdańsku decyzją Rady Miasta Bibliotheca Senatus
Gedanensis, dzisiejsza PAN Biblioteka Gdańska. Biblioteka trwa nieprzerwanie 425 lat i ten właśnie
jubileusz obchodzony jest w roku 2021. Jednym z kluczowych momentów jubileuszu ma być
czerwcowy koncert organowy Andrzeja Szadejki w kościele św. Trójcy. Profesor Szadejko jest
wybitnym artystą i organizatorem życia muzycznego w Gdańsku i Jego udział w koncercie
gwarantuje wysoki poziom artystyczny wydarzenia, a zarazem promocję dawnej gdańskiej muzyki
organowej. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich gdańszczan jako bezpłatny koncert z okazji
jubileuszu 425 istnienia Biblioteki Gdańskiej. Wybór franciszkańskiego kościoła św. Trójcy
podyktowany został faktem , iż zabudowania klasztorne były pierwszą siedzibą Biblioteki, w nich
znalazł schronienie na ostatnie lata życia Jan Bernard Bonifacio, Markiz Orii, którego bogaty
renesansowy księgozbiór ofiarowany Gdańskowi stał się podstawą księgozbioru bibliotecznego. W
tym kościele znajduje się epitafium Jana Bernarda Bonifacio autorstwa Bartłomieja Schachmanna.
Koncert "Gdańskie tony" zostanie wcześniej rozpropagowany za pomocą materiałów promocyjnych,
nagłośniony w mediach społecznościowych, a zaproszenie z programem koncertu będzie
powszechnie dostępne. Koncert wpisuje się w piękną inicjatywę Koncertów dla Gdańszczan
wykonywanych na odbudowanych barokowych organach w kościele Franciszkanów. Odbędzie się w
dniu 27 czerwca (niedziela), niemal dokładnie po 425 latach od erygowania instytucji biblioteki.
Mają go poprzedzić krótkie okolicznościowe wystąpienia, bądź odczytanie uroczystych adresów
zaproszonych na jubileusz gości. Wszystko z zachowaniem niezbędnych reżimów sanitarnych.
Miejsce realizacji
Kościół św. Trójcy - barokowe organy po odbudowie

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Zorganizowanie koncertu organowego 1
dawnej muzyki gdańskiej (koncert dla
gdańszczan) z okazji Jubileuszu 425lecia Biblioteki Gdańskiej dnia
27.VI.2021

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika
materiały informacyjne o
koncercie: plakat,
zaproszenie, program
koncertu, informacje
prasowe

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
Fundacja Biblioteki Gdańskiej jest organizacją pożytku publicznego. Jej celem jest otaczanie opieką
Biblioteki Gdańskiej jako jednej z najstarszych bibliotek na ziemiach polskich. Prowadzi działalność
statutową nieodpłatną i odpłatną. W obu wypadkach ma na celu wspomaganie Biblioteki we
wszystkich jej działaniach i potrzebach. Fundacja realizuje swoje cele poprzez wzbogacanie zbiorów
bibliotecznych, pozyskiwanie środków finansowych na konserwację i ochronę zbiorów, inicjowanie i
realizowanie zadań ważnych dla badania dziejów biblioteki oraz sprawowanie mecenatu nad
nośnikami niematerialnymi wartości kultury. Również promowanie bogatych, często unikatowych
zbiorów, które narastały w naturalny sposób przez kolejne wieki tworząc wyjątkowej wartości
warsztat badawczy dla wielu dziedzin nauki stanowi dla Fundacji Biblioteki Gdańskiej ważne
wyzwanie. Szerzenie wiedzy o tej wyjątkowej, historycznej instytucji Gdańska, o jej zasobach,
historii i roli jaką odgrywa jako pomocnicza instytucja naukowa, pozostająca dziś w strukturach
Polskiej Akademii Nauk, jest dla Fundacji zadaniem priorytetowym, dla którego została powołana
do życia w roku 1990.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Organizowanie wydarzeń mających na celu upamiętnianie ważnych momentów w historii Biblioteki
Gdańskiej oraz ochrona i zabezpieczenie dziedzictwa historycznego, które znajduje się w zbiorach
Biblioteki jest jednym ze stałych zadań Fundacji, która we wszystkich swoich działaniach ma na celu
dobro Biblioteki i wspomaganie jej działań na wszystkich frontach. Fundacja współpracowała z
Biblioteką Gdańską wspólnie przygotowując jubileusz 400-lecia jej istnienia, 50-lecia powojennych
dziejów Biblioteki, czcząc pamięć jej powojennego dyrektora Mariana Pelczara, wreszcie organizując
uroczyste otwarcie nowego budynku Biblioteki.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Potencjał merytoryczny pracowników, kustoszy Biblioteki Gdańskiej i jej zasoby dawnej muzyki
gdańskiej , która będzie przedmiotem koncertu organowego. Wysoki walor artystyczny koncertu
zapewnia wybitny artysta Andrzej Szadejko i repertuar zaczerpnięty z dawnej muzyki gdańskiej.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

koszt honorarium autorskiego solisty

3 500,00

2.

koszt strojenia organów

1 000,00

3.

koszty promocji wydarzenia

1 000,00

4.

koszt wynajęcia sali koncertowej

1 000,00
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Z innych
źródeł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

6 500,00

6 500,00

0,00

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)

1)

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

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
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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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