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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 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: Stowarzyszenie Cygnus, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe, KRS: 0000649911, Kod
pocztowy: 80-254, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Partyzantów, Numer posesji: 60a,
Numer lokalu: 6, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona www:
cygnusgdansk.pl, Adres e-mail: info@cygnusgdansk.pl, Numer telefonu: 886734776,
 
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)

Michał Szulta
 
Adres e-mail: info@cygnusgdansk.pl Telefon: 886734776

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Legendy Polskiego Rocka

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.07.2021 Data
zakończenia

28.09.2021

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: a8e1-a225-02ff

Opis zadania

Gdańsk to kolebka muzyki rockowej. 23 marca 1959 roku odbył się w gdańskim Rudym Kocie
pierwszy koncert rock&rollowy. Tak rozpoczyna się historia polskiego Rocka, który szybko, jak
powiew wiatru rozprzestrzenił się najpierw na Trójmiasto, a później w najdalsze zakątki naszego
kraju. Tu też narodziły się pierwsze zespoły i gwiazdy. Miejsca jak gdański Rudy Kot, Klub Studencki
Żak czy Ster to kultowe miejsca na muzycznej mapie Polski. Tu w Gdańsku planujemy otwarcie
muzeum muzyki Korzenie Rocka. Z tej okazji planujemy przybliżyć odbiorcom wykonawców lat
80tyc, czasu buntu i małej rewolucji muzycznej. Wykonawców, którzy często wciąż występują na
scenie i są rozpoznawalni dla młodszego pokolenia. Wystawa zdjęć gwiazd polskiego rocka,
autorstwa Jacka Awakumowskiego. Zdjęcia wykonane m.innymi podczas edycji festiwalu Jarocin w
latach 80tych oraz z koncertów odbywających się w Trójmieście w tym okresie. Wystawa ma objąć
30 prac. Przygotowane zostaną one w formie plansz formatu B1 z otworami do zawieszania. W
posiadanym przez nas zbiorze znajdują się zdjęcia takich zespołów jak: Lady Pank, Kombi, Dżem,
Dezerter, Maanam, Lombard, Oddział Zamknięty, Republika, Kasa Chorych, Cytrus, TSA, Turbo itp.
Wystawa odwiedzi wiele miejsc na terenie Gdańska również po zakończeniu projektu. Przybliży ona
sylwetki zespołów oraz pomoże w promocji powstającego w Gdańsku muzeum muzyki Korzenie
Rocka. Prezentowana będzie głównie w formie wystawy zewnętrznej i ogólnodostępnej i
bezpłatnej, w miejscach użyteczności publicznej oraz przy okazji organizacji wydarzeń muzycznych
na terenie Gdańska. Wystawa będzie zawierała dodatkową tablicę informacyjną na której znajdą się
informacje dotyczące autora zdjęć i roli muzyki rockowej w latach 80tych oraz pojawią się
informacje o powstającym muzeum muzyki Korzenie Rocka. Na każdym ze zdjęć pojawi się QR code
do zeskanowania odnoszący do wybranego nagrania danego zespołu w serwisie YouTube.
Szacujemy, że wstawę w czasie trwania projektu zobaczy kilka tysięcy osób.
Wystawę będziemy promować m.innymi na stronach internetowych: korzenierocka.pl,
stowarzyszeniecygnus.pl. winda.gda.pl oraz na fanpagach FB: korzenierocka, cygnusgdansk.pl,
windagak, czasnawrzeszcz oraz na stronach partnerów i profilach prywatnych. Ulotki będą zawierały
część merytoryczną/opisową i terminy poszczególnych ekspozycji. Plakaty w różnych formatach
(a4,a3,b1) będą dystrybuowane na publicznych (BEZPŁATNYCH) nośnikach ogłoszeniowych na
terenie Gdańska, tablicach informacyjnych Winda GAK, Teatr Leśny, na terenie GCH Manhattan.
Specyfikacja: płyty PCV 5mm to trwały materiał dodatkowo powlekany laminatem, co chroni je
przed wpływem czynników zewnętrznych jak opady meteorologiczne czy promienie UV. Mocowane
do ogrodzeń czy kratownic ekspozycyjnych za pomocą opasek zaciskowych. Realizowaliśmy tego
typu wystawy, które wielokrotnie były eksponowane zarówno wewnątrz obiektów jak i zewnętrznie
i nadal są w nienaruszonym stanie.

Miejsce realizacji

Gdańsk: Teatr Leśny podczas imprezy rockowej 13.08.21; wystawa na płocie przed Winda GAK od
16.08.21 - 31.08.21GCH Manhattan 4.09.21-18.09.21

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

1 wystawa 3 prezentacje faktura, dokumentacja
zdjęciowa

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie Cygnus tworzy grupa przyjaciół, pasjonatów muzyki rockowej. Obecnie ich głównym
celem jest zaprezentowanie unikatowych zbiorów kolekcjonowanych przez lata przez członków
stowarzyszenia w placówce muzealnej w Gdańsku. To właśnie w mieście nad Motławą w 1959 roku
odbył się pierwszy koncert Rock&Rollowy. Fascynacja nowym brzmieniem, niczym wiatr z nad
Morza rozprzestrzeniła się na cały kraj. Trójmiasto jest kolebką polskiego rock&rolla, tu swoje
pierwsze kroki stawiało wielu wykonawców i do dnia dzisiejszego “trójmiasto rockiem stoi”. Muzyka
rock&rollowa przez lata ewoluowała, w Polsce, w czasach PRL’u funkcjonowała legalnie pod nazwą
big-beat, podobnie jak na całym świecie powstały różne odłamy, zmieniały się gusta odbiorców jak i
dzieła naszych artystów. Muzeum Korzenie Rocka ma być swoistą podróżą w czasie, w którą chcemy
zabrać uczestników w rytmie rocka.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Posiadamy ogromne doświadczenie w branży, kulturalnej i rozrywkowej. Zarówno członkowie
naszego stowarzyszenia od lat wspólnie organizują wydarzenia kulturalne. Członkowie w przeszłości
prowadzili w przeszłości własne kluby nocne, pracowali w jednostkach kultury i jako producenci
realizowali wiele imprez o różnym wymiarze. W swim dorobku mają liczne koncerty i festiwale na
terenie trójmiasta i okolic (WOŚP, Festiwale w Operze Leśnej, Rockblu Przywidz Festiwal, obchody
55 lecia Rock'n'Rolla itp) W przeszłości zorganizowali m.innymi wystawy 750 lat Wrzeszcza, 50 lat
big beatu, This is Jazz.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zdjęcia i negatywy, komputer, skaner negatywów, oprogramowanie, kratownice ekspozycyjne

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Przygotowanie graficzne wystawy wraz
z digitalizacją negatywów

1 500,00    

2. Wydruk zdjęć na PCV 3 500,00    

3. Ulotki promocyjne DL druk i projekt 500,00    
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4. Plakaty A3 druk i projekt 500,00    

5. Koordynator projektu 500,00    

6. Księgowość 200,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6 700,00 6 700,00 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)
Data..............................
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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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