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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: Fundacja Wspólnota Gdańska, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000286430, Kod
pocztowy: 80-320, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Opata J. Rybińskiego, Numer
posesji: 25, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona www:
www.wspolnotagdanska.pl, Adres e-mail: fundacja@wspolnotagdanska.pl, Numer telefonu:
583452967,
 
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)

Marzena Świtała
 
Adres e-mail: m.switala@wspolnotagdanska.pl Telefon: 
501743555

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Oliwskie Święto Książki

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.04.2022 Data
zakończenia

23.05.2022

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

Oliwskie Święto Książki wpisało się na stałe w kalendarz imprez kulturalnych w Gdańsku, stanowi
bardzo pozytywny wyróżnik dla Oliwy - prężnej dzielnicy, z dużym potencjałem społeczno-
kulturalnym.
Oferent zaplanował ósmą edycję święta na sobotę, 23 kwietnia 2022 roku, w godz.12.00-20.00.
Głównym celem zadania jest aktywna promocja czytelnictwa, popularyzacja amatorskiej twórczości
literackiej, pobudzenie kreatywności gdańszczan w sferze szeroko pojmowanej kultury książki.
Mimo iż organizatorem Oliwskiego Święta Książki jest Oferent, do realizacji poszczególnych
punktów programu zaktywizuje on lokalne, nieformalne grupy mieszkańców, grupy sąsiedzkie,
okoliczne placówki oświatowe, organizacje pozarządowe itp.
Zadanie obejmuje:

1. RoKoWy - publiczne, trwające trzy godziny (12.00-15.00), czytanie utworów Marii Konopnickiej,
polskich romantyków i Józefa Wybickiego - literackich patronów roku 2022. Uczestnikami
happeningu będą mieszkańcy, którzy wcześniej zgłoszą taką chęć. Do udziału zaproszono również
trójmiejskich samorządowców, aktorów, literatów i znane postacie z życia kulturalno-społecznego
Trójmiasta. Czytanie odbędzie się przed Oliwskim Ratuszem Kultury, z nagłośnieniem.

2. Międzypokoleniowe warsztaty ilustratorskie - przeznaczone dla grup rodzinnych: dzieci,
rodziców, dziadków. Podczas warsztatów kilka grup rodzinnych będzie tworzyć odrębne ilustracje
do tego samego, krótkiego utworu literackiego.

3. Błyskawiczny Konkurs Literacki A4 - zabawa dla debiutujących twórców, którzy 23 kwietnia
przeczytają publicznie swoje krótkie teksty o maksymalnej objętości 1800 znaków (forma dowolna).
Jurorzy (Wojciech Boros, Andrzej Fac i Tadeusz Dąbrowski) wybiorą najlepsze teksty, które zostaną
nagrodzone.

4. Kiermasz Wydawnictw Tutejszych - wzdłuż ulicy zaprezentuje swą ofertę ok. 20 oficyn
wydawniczych z Trójmiasta i nie tylko. Umożliwi to poznanie wydawców, autorów, ilustratorów, a
także nabycie atrakcyjnych książek w dobrych cenach, zakup archiwaliów, unikalnych serii itp.

5. Bookcrossing, czyli wolna wymiana książek - przez cały dzień w dwóch punktach zlokalizowanych
przy bramie głównej Parku Oliwskiego oraz przed Oliwskim Ratuszem Kultury będzie możliwość
wymiany używanych książek, pozostawienia własnych niepotrzebnych lub zabrania upatrzonych
publikacji.

6. Spotkania autorskie: 12.00 Olga Dębicka, Podróżować znaczy żyć, 14.00 Katarzyna Gawęcka,
Rymowanki z dreszczykiem, chochlikiem i morałem, 16.00 Monika Milewska, Ślepa kuchnia.

Oliwskie Święto Książki cieszy się nieodmiennie bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców,
którzy tego dnia tłumnie uczestniczą we wszystkich wydarzeniach. Przyjazna, niezobowiązująca
atmosfera sprzyja wymianie doświadczeń na temat czytelnictwa, kształtuje pozytywne wzorce
wśród najmłodszych. Egalitarny charakter sprawia, że w książki masowo zaopatrują się nie tylko
osoby lepiej uposażone, ale również ci, których nie stać na ich zakup (bookcrossing).

Do udziału w Kiermaszu Wydawnictw Tutejszych zaproszono:
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria
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Wydawnictwo Uran
Wydawnictwo Zakamarki
Wydawnictwo Dziwny Pomysł
Wydawnictwo Tytuł
Wydawnictwo Marpress
Wydawnictwo Wiatr od Morza
Gdański Kantor Wydawniczy
Wydawnictwo Adamada
Wydawnictwo Meandry
Wydawnictwo Inne
Wydawnictwo Bernardinum
Wydawnictwo na Szczyt
Wydawnictwo EneDueRabe
Oficyna Wydawnicza Tysiąclecia
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Nadbałtyckie Centrum Kultury
Biblioteka Oliwska
Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. J.C. Korzeniowskiego
Grupa Wydawnicza Harmonia
Wydawnictwo Eko-Kapio
Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK
Grupa Świadomi Wydawcy: Amaltea, Claroscuro, Poławiacze Pereł;
Kwartalnik Prowincja
Stoiska charytatywne:
Fundacja MamMarzenie

Miejsce realizacji

Oliwski Ratusz Kultury, Gdańsk, ul. Opata J. Rybińskiego 25 oraz ulica Opata J. Rybińskiego

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

spotkania autorskie podnoszące
poziom wiedzy o nowościach
książkowych

3 spotkania, na każdym ok.
60 uczestników

- dokumentacja zdjęciowa i
filmowa,
- ankiety wśród uczestników
spotkań - 25 osób
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wzrost zainteresowania literaturą i
czytaniem książek

- 3 spotkania autorskie, na
każdym ok. 60 uczestników,
- happening RoKoWy ,
prognozowany udział ok. 30
uczestników
- międzypokoleniowe
warsztaty ilustratorskie -
udział 10 rodzin,
- Kiermasz Wydawnictw
Tutejszych z udziałem ok. 20
wydawnictw, prognozowana
liczba osób, które odwiedzą
kiermasz w ciągu dnia - ok.
500 osób

- dokumentacja zdjęciowa i
filmowa,
- ankiety wśród uczestników
- 25 osób

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja Wspólnota Gdańska została założona w 2007 roku przez gdańskiego przedsiębiorcę
Andrzeja Stelmasiewicza, jako niezależna inicjatywa obywatelska. Misją Fundacji jest wspieranie
rozwoju społeczności lokalnych poprzez kulturę, sztukę i edukację oraz rozwijanie współpracy z
partnerami zaangażowanych w rozwój społeczności lokalnych w różnych miastach europejskich. Od
2011 roku fundacja działa w Gdańsku Oliwie, realizując zarówno projekty o zasięgu ogólnopolskim i
międzynarodowym, jak i działania na rzecz lokalnej społeczności.
Od 4 lat fundacja prowadzi Oliwski Ratusz Kultury (po wykonaniu kapitalnego remontu kamienicy
użyczonej przez Miasto Gdańsk), gdzie działa m.in. Dom Sąsiedzki, sala koncertowa, pracownie
warsztatowe, hostel i restauracja.
Zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów - animatorów kultury, koordynatorów
projektów, pedagogów. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu zarówno dużych, jak i
lokalnych projektów kulturalno-społecznych.
Projekty ogólnopolskie i międzynarodowe: 1. Międzynarodowy Festiwal Form Przestrzennych
Rozdroża Wolności (2011-2016) 2. Międzynarodowy Plener Rzeźby z Piasku (2008-2012) 3,
Międzynarodowy Plener Rzeźby z Drewna (2012-2016) 4. Festiwal Sztuki Tutejszej TUTART (2008-
2012)
Projekty lokalne: 1. Oliwska Akademia Sztuki, (2012 do dziś) współfinansowane przez Miasto
Gdańsk 2. Dzieciaki w Warzywniaku, (2012, 2013, 2014), współfinansowane przez Miasto Gdańsk 3.
Plażowy Dom Kultury (2008, 2009, 2010), partnerzy: GAK, MOSiR w Gdańsku 4. Jarmarkowy Dom
Kultury (2008, 2009, 2010, 2011) podczas Jarmarku Św. Dominika; partner: Międzynarodowe Targi
Gdańskie S.A. 5. Warsztaty prowadzone w Obywatelskim Centrum Sztuki i Edukacji e66 6. Warsztaty
artystyczne organizowane dla wolontariuszy współpracujących z Oferentem, w Galerii Sztuki
Warzywniak i Obywatelskim Centrum Sztuki i Edukacji e66. 7. Gdańska Akademia Przedszkolaka -
Młody Przewodnik po Gdańsku (współfinansowane przez Miasto Gdańsk 2013 do dziś) 8. Akademia
Gdańskich Lwiątek / koncert finałowy, Indeks Gdańskiego Lwiątka, Koryfeusze Gdańskich Lwiątek -
2008 do dziś) 9. "Tak pięknie się różnimy" - nauka tolerancji. Spotkania z uczniami pomorskich szkół
podstawowych i średnich w ramach Tygodnia Globalnej Edukacji 2018, finansowane przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 10. Dzielnicowe akcje plenerowe - Oliwskie Święto Książki, Viva
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Oliva, Wigilia Oliwska, Szopka z piasku 11. Oliwski Dom Sąsiedzki

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Oferent realizuje Oliwskie Święto Książki od 7 lat. Wydarzenie jest rozpoznawalne wśród lokalnej
społeczności oraz oficyn wydawniczych związanych z Trójmiastem i nie tylko.
Święto z roku na rok ewoluuje i rozwija się, jest wzbogacane o dodatkowe punkty programu.
Oferent dysponuje zarówno doświadczeniem w jego realizacji, jak i zasobami oraz świetnymi,
partnerskimi relacjami z partnerami.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
Marzena Świtała - koordynator projektu, certyfikowany konsultant ds. planowania strategii rozwoju
lokalnego dla instytucji kultury (międzynarodowe szkolenie Narodowego Centrum Kultury), filolog
polski, wieloletni pracownik Fundacji Wspólnota Gdańska z dużym doświadczeniem w koordynacji
projektów realizowanych w przestrzeni publicznej (Międzynarodowy Konkurs i Festiwal Form
Przestrzennych Rozdroża Wolności, Festiwale Rzeźby z Piasku, Festiwale Sztuki Tutejszej TUTART,
Bożonarodzeniowa Szopka z Piasku, Oliwskie Święto Książki, Święto Dzielnicy Viva Oliva) oraz
projektów z zakresu edukacji kulturalnej (Oliwska Akademia Sztuki, warsztaty Dzieciaki w
Warzywniaku).
Dagmara Omelańczuk - księgowa z dużym doświadczeniem w prowadzeniu i rozliczaniu projektów
dofinansowanych z różnych źródeł.

Oferent zaplanował wkład osobowy: wolontariusze będą obsługiwać stoły z bookcrossingiem.

Zasoby rzeczowe to przestrzenie Oliwskiego Ratusza Kultury w Gdańsku Oliwie, ul. Opata J.
Rybińskiego 25: sala koncertowa na parterze - w tej przestrzeni odbędą się spotkania autorskie oraz
pracownia na piętrze, gdzie zostaną zrealizowane warsztaty ilustratorskie.
Wycena wynajmu tych pomieszczeń, zgodnie z aktualnym cennikiem Oliwskiego Ratusza Kultury
wyniesie łącznie 660,00 zł brutto (10 godz. x 60,00 zł brutto sala koncertowa, 3 godz. x 20 zł brutto
pracownia na piętrze).

Zasoby finansowe
Oferent deklaruje wkład finansowy w wysokości 1600,00 zł brutto oraz ok. 2800,00 zł ze świadczeń
pieniężnych od wydawnictw prezentujących się na Kiermaszu Wydawnictw Tutejszych (20 stoisk x
140,00 zł brutto).

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. wynajem namiotów na Kiermasz
Wydawnictw Tutejszych

9 000,00    
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2. wynagrodzenie dla autorów i
prowadzących spotkania autorskie

2 000,00    

3. rodzinne warsztaty ilustratorskie -
wynagrodzenie i zakup materiałów
plastycznych

600,00    

4. usługa ochrony mienia - ochrona
namiotów

1 000,00    

5. koordynator merytoryczny zadania
(wkład finansowy)

800,00    

6. koordynator finansowy zadania (wkład
finansowy)

800,00    

7. wynajem sali na spotkania autorskie i
pracowni na warsztaty (wkład własny
rzeczowy)

660,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 14 860,00 10 000,00 4 860,00

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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