
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 4412-28f8-140d

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: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000242611, Kod pocztowy: 80-830, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica:
Chlebnicka , Numer posesji: 2, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk,
Strona www: http://gtps.art.pl, Adres e-mail: gtps09@wp.pl, Numer telefonu: 58 301 59 63,
 
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)

Marta Jaszewska
 
Adres e-mail: gtps09@wp.pl Telefon: 507 588 303

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego 50. Pomorska Grafika Roku

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.10.2021 Data
zakończenia

29.12.2021

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

50. Pomorska Grafika Roku (PGR) to konkurs organizowany od początku przez Gdańskie
Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. Pierwszym konkursem graficznym była "Grafika Kwartału '70".
Inicjatorami byli Tadeusz Rogowicz (Dyrektor Biura GTPS) i Łukasz Rogiński (Przewodniczący Sekcji
Grafiki ZPAP). Konkurs przez wiele lat ewoluował. Początkowo realizowany pod nazwami" Grafika
Wiosny" czy "Grafika Zimy", potem "Grafika Roku". Od 2003 r. organizowany pod nazwą "Pomorska
Grafika Roku".
Konkurs jest formą przeglądu prac powstałych w minionym roku (tj. 2020).

Zasięg wydarzenia - trzy województwa - pomorskie, kujawsko- pomorskie, zachodniopomorskie.

Celem konkursu jest zauważenie najlepszych twórców i nagrodzenie najlepszych prac.

Miejsce realizacji zadania: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, ul. Chlebnicka 2, Galeria
"PUNKT". W zależności od sytuacji pandemicznej organizator zastrzega sobie możliwość realizacji
Gali rozdania nagród i wernisażu w formie on-line (kanał YouTube GTPS, fotorelacja:
www.gtps.art.pl)

Grupa docelowa
- Graficy Polski północnej z ośrodków - Gdańsk, Toruń, Szczecin ( w tym ASP Gdańsk, Katedra Grafiki
UMK w Toruniu, Akademia Sztuki w Szczecinie)
- Sympatycy i Sympatyczki dziedziny sztuki - grafika
- Młodzież i studenci kierunków artystycznych (odbiorcy pośredni)

Harmonogram:
1. Projekt materiałów promocyjnych - 1.10 - 7.10.2021 r.
2. Ogłoszenie konkursu i zbieranie prac - 11.10 - 10.11.2021r.
3. Obrady Jury - 22.11 - 28.11.2021 r.
4. Gala rozdania nagród i wernisaż nagrodzonych prac - 10.12.2021 r.
5. Rozliczenie projektu - 13.12 - 29.12.2021 r.

Miejsce realizacji

Siedziba Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki przy ul. Chlebnickiej 2 w Gdańsku - Galeria
"PUNKT"

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika
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Ilość prac zgłoszonych na konkurs 40 przeliczenie prac, informacja
w protokole jury

Gala rozdania nagród i wernisaż 1 Gala rozdania nagród w
siedzibie organizatora /
fotorelacja na
www.gtps.art.pl

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

Charakterystyka oferenta

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki organizuje wydarzenia kulturalne z różnych dziedzin sztuki.
Od wielu lat organizuje projekty przy wsparciu z dofinansowania Miasta Gdańska. Do ostatnich
projektów należą:
- 49. Pomorska Grafika Roku (2020) - mały grant,
- 61. Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur Czerwonej Róży (2020) - mały grant,
- Czytania performatywne w "Punkt" (2019) - duży grant.
GTPS w ramach swojej działalności statutowej realizuje: wystawy, koncerty, spotkania.
Działania w czasie pandemii (kwiecień/czerwiec 2020):
- "Koronawirus 2020 - Sztuka w dobie pandemii" (wystawy wirtualne artystów plastyków),
- "Tydzień ze sztuką" (publikacja materiałów archiwalnych dot. działalności stowarzyszenia).

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki organizuje 50. edycję konkursu Pomorska Grafika Roku.
Stowarzyszenie zrzesza przedstawicieli gdańskiego środowiska graficznego (m.in. Sławomir
Grabowy, Elżbieta Kowalska-Matuszewska, Magdalena Hanysz-Stefańska, Dominik Włodarek).

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
Marta Jaszewska - koordynatorka merytoryczna. Aktorka, pedagog, menadżer kultury.
Koordynatorka projektów grantowych dofinansowanych ze środków Miasta Gdańska, między
innymi: "61. Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur Czerwonej Róży" ( mały grant, 2020r.), "Czytania
performatywne w Punkt" ( duży grant, 2019r.).

Katarzyna Sitarz - koordynatorka finansowa.
Koordynatorka projektów w GTPS, m.in. "Jubileusz 60- lecia Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Sztuki" (dofinansowano ze środków Miasta Gdańska), "Wydanie dwumiesięcznika Autograf 1-
6/2020" (dofinansowane ze środków Województwa Pomorskiego).

Zasoby rzeczowe: Udostępnienie sali - Galeria "PUNKT" GTPS (z nagłośnieniem) na realizację Gali
rozdania nagród 50.
Pomorskiej Grafiki Roku (lub realizację nagrania / fotorelacji). Wycena na podstawie średniej ceny
rynkowej w okolicy: 700 zł
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Honorarium jury - 3 osoby (osoby
oceniające prace, umowy o dzieło)

2 700,00    

2. Koordynator merytoryczny (umowa
zlecenie)

1 100,00    

3. Koordynator finansowy (umowa
zlecenie)

500,00    

4. Nagrody (pula) 4 000,00    

5. Opracowanie materiałów graficznych
(plakaty/materiały graficzne do
promocji internetowej - umowa o
dzieło)

1 000,00    

6. Obsługa księgowa (wypłata
honorarium na podstawie faktury,
Kancelaria Ekonomiki i Zarządzania
Przedsiębiorstwami Henryka
Budkiewicz)

300,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9 600,00 9 600,00 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.
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........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(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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