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 Przyjaciół Wyspy Sobieszwskiej, Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000165690, Kod pocztowy: 80-680, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk
, Ulica: Turystyczna, Numer posesji: 3, Numer lokalu: nie dotyczy, Województwo: pomorskie,
Powiat: Gdańsk, Gmina: m. Gdańsk, Strona www: http://www.spws-wyspa.pl/, Adres e-mail:
spws@spws.pl, Numer telefonu: 502969187,
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)

Mieczysława Cierpioł
Adres e-mail: spws@spws.pl Telefon: 502969187

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Benefis z okazji 40 lat pracy literackiej Waldemara Nocnego

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

12.09.2021

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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30.09.2021

Opis zadania
Celem zadania jest uczczenie 40 lecia pracy artystycznej Waldemara Nocnego, pisarza, kronikarza
Wyspy. Wydarzenie odbędzie się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku odbędą
się pod hasłem Smaki dziedzictwa,
Twórczość naszego laureata w dużej mierze poświęcona jest Wyspie Sobieszewskiej i dziedzictwie
Żuław, dlatego wybór terminu benefisu jest nieprzypadkowy.
Na wydarzenie ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii i wielkość sali w Domu Kultury
zaproszonych zostanie 50 osób. Wydarzenie zostanie zarejestrowane i dostępne dla
zainteresowanych w przestrzeni internetowej.
Przebieg projektu:
etap I przygotowanie:
Przygotowanie zaproszeń: wykonanie ręcznie zaproszeń, ustalenie listy gości, dystrybucja zaproszeń
Opracowanie pytań do laureata w odniesieniu do jego utworów, wybór tekstów do prezentacji
Spotkanie z p. Katarzyną Figurą, przekazanie tekstów, nagranie tekstów w wykonaniu aktorki (w
przypadku zdarzenia losowe, które uniemożliwiłoby bezpośredni udział aktorki.
Opracowanie ostatecznej wersji scenariusza wydarzenia,
Zamówienie cateringu - Smaku Żuław i tortu dla laureata
dekoracja sali
etap II benefis 19 września 2021
Zaproszeni goście nie będa podpisywac listy obecności, a dokonają wpisu do pamiątkowej kroniki
wydarzenia, która zostanie przekazana laureatowi
15.00 - 15.30 - Gratulacje, życzenia i podziękowania dla Laureata W. Nocnego
15.30- 17.00 - wywiad z laureatem poświęconym jego twórczości, odczytanie wybranych
fragmentów książek W.Nocnego przez Katarzynę Figurę (udział aktorki został już potwierdzony),
uświetniony utworami muzycznymi
17.00- 18.00 - Smaki Żuław - poczęstunek z gawędą
etap III podsumowanie i rozliczenie projektu
Miejsce realizacji
Ul Turystyczna 3 Gdańsk Sobieszewo,

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Przeprowadzenie wydarzenia Benefis
W. Nocnego

1

dokumentacja zdjęciowa,
zaproszenie z programem

Liczba uczestników wydarzenia

50

Wpisy do pamiątkowej
kroniki - skan
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5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Stowarzyszenie prowadzi działalności na rzecz Wyspy i jej mieszkańców poświęconą budowaniu
tożsamości Wyspy od przeszło 25 lat. Do najważniejszych zadań realizowanych przez nas od lat
należy:
Ptasi Piknik
Bieg Nordic Walking
Wykłady o historii Wyspy i jej mieszkańcach
Warsztaty kulinarne połączone z konkursem na najlepszą potrawę na Wyspie
Organizacja koncertów dla mieszkańców
Jarmark Bożonarodzeniowy (po raz pierwszy w 2019 r.)
Stowarzyszenie od lat ponawia próby integracji wszystkie podmioty, które działają na rzecz rozwoju
Wyspy Sobieszewskiej. Włącza się w każde działanie prowadzone na Wyspie, w szczególności
propagujemy wiedzę o Wyspie poprzez konkursy z nagrodami. Jesteśmy aktywnym członkiem
Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej Jesteśmy jedynym podmiotem, który
uczestniczy we wszystkich wydarzeniach na Wyspie będąc zapraszanym przez społeczność Wyspy.
Swoje działania finansuje ze składek członkowskich, darowizn oraz zlecenia usług przez Miasto
Gdańsk
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Beata Szalkowska - kierownik GAK Wyspa Skarbów - współorganizator wydarzenia, realizacja
następujących zadań: kontakt z Katarzyną Figurą, zespołem muzycznym, wsparcie merytoryczne
wydarzenia
Katarzyna Figura - wykonanie fragmentów książek W. Nocnego podczas benefisu (udział w
wydarzeniu i nagraniu potwierdzony)
Mieczysława Cierpioł - organizacja wydarzenia, koordynacja, prowadzenie wywiadu z W.Nocnym
członkowie Stowarzyszenia (5 osób) wykonanie dekoracji, zakupy, dystrybucja zaproszeń,
organizacja sali itp
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
We współpracy z GAK Wyspa Skarbów zapewnione zostanie miejsce wydarzenia wraz z
wyposażeniem (krzesła, oświetlenie, rzutnik, nagłośnienie itp) - sala wystawowa Domu Kultury, a
we współpracy z Radą Dzielnicy - sala, gdzie odbędzie się poczęstunek.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji
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Z innych
źródeł

1.

Wybór tekstów do prezentacji,
opracowanie pytań do Laureata umowa zlecenie z kosztami
zleceniobiorcy i zleceniodawcy

2.

Artystyczne czytanie tekstów W.
Nocnego wykonaniu Katarzyny Figury
wraz z opłaceniem kosztów dojazdu

3.

Przeprowadzenie wywiadu,
prowadzenie Benefisu - umowa
zlecenie z kosztami zleceniobiorcy i
zleceniodawcy

500,00

4.

Poczęstunek - usługa cateringowa +
tort - usługa cateringowa - Smaki
Dziedzictwa Żuław

2 200,00

5.

Wykonanie ręcznie zaproszeń wraz z
zakupem materiałów papierniczych 50
sztuk

500,00

6.

Kwiaty dla laureata i aktorki

180,00

7.

Oprawa muzyczna - umowa zlecenie
lub zakup usługi

700,00

8.

Obsługa Księgowa - umowa zlecenie
lub zakup usługi

300,00

9.

Materiały do dekoracji sali, środki
dezynfekujące itp

750,00

10. Dystrybucja zaproszeń, koordynacja
projektu - praca społeczna członków
Stowarzyszenia 20 godzin x 35 zł
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

500,00

2 200,00

700,00

8 530,00

7 830,00

700,00

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;
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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..............................

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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