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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 Biblioteki Gdańskiej, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000139524, Kod
pocztowy: 80-858, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdansk, Ulica:Wałowa, Numer posesji: 15,
Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona www: www.bgpan.gda.pl,
Adres e-mail: wanda.petlicka@bg.pan.pl, Numer telefonu: 58 301 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 Biblioteka dzieciom! Święto ulicy Wałowej.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

11.04.2022 Data
zakończenia

01.07.2022

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

Biblioteka Gdańska – druga najstarsza biblioteka publiczna w Polsce – z okazji 425 lat swojego
istnienia zaproponuje swoim sąsiadom wspólne świętowanie i zaprosi wszystkich na Święto Ulicy
Wałowej, żeby lepiej się poznać, zacieśnić relacje i otworzyć na kolejne wspólne projekty.
Biblioteka Gdańska w tej części miasta znalazła przystań już w sierpniu 1819 roku, gdy księgozbiór
przeniesiono z klasztoru franciszkanów na ulicy Toruńskiej do kościoła św. Jakuba przy ul. Łagiewniki
(70 metrów od skrzyżowania z ul. Wałową). Nowy budynek wybudowany specjalnie na jej potrzeby,
w stylu neogotyckim, właśnie przy ul. Wałowej, biblioteka zaczęła użytkować w 1905 roku. W sensie
architektonicznym i symbolicznym, Biblioteka stanowi dominantę tej przestrzeni i jest świadkiem
przemian ulicy.
Od 22 czerwca 2021 do 20 czerwca 2022 obchodzimy rok jubileuszowy, świętując 425 lat istnienia
PAN Biblioteki Gdańskiej. Chcielibyśmy go zakończyć wydarzeniem, które zorganizujemy dla
wszystkich mieszkańców, a w szczególności dla naszych najmłodszych sąsiadów – Świętem Ulicy
Wałowej. Biblioteka dzieciom - w dniu 18. czerwca 2022 wg. 12-18. Wydarzenie ma na celu
integrację mieszkańców ulicy Wałowej przez zaproponowanie im aktywności kierowanych do dzieci
i ich opiekunów. Zorganizujemy m.in. przedstawienie teatralne, warsztaty artystyczne oraz strefę
relaksu połączoną ze strefą gastronomiczną.
Wierzymy, że lepsza identyfikacja z miejscem zamieszkania zbuduje więź i tożsamość mieszkańców
jako społeczności sąsiedzkiej i obywatelskiej. Ulica Wałowa jest znaną gdańską ulicą, ze względu na
mieszczące się w jej ciągu budynki użyteczności publicznej, a także lokalizację w ścisłym centrum
miasta. Wydarzenie ma zatem szansę przyciągnąć publiczność z całego miasta. Tym samym
jubileusz 425–lecia Biblioteki Gdańskiej zyska godną oprawę, a sam rok jubileuszowy spektakularne
zakończenie. 18. czerwca to także niemal początek wakacji, zatem wydarzenie może by
symbolicznym zakończeniem roku szkolnego.

Miejsce realizacji

Gdańsk, ul. Wałowa

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

1 wydarzenie "Święto ulicy Wałowej.
Biblioteka dzieciom" w dniu 18.
czerwca 2022 w g. 12-18.

1 relacja fotograficzna

1 x Spektakl teatralny gdańskiego
Teatru Miniatura pt. Piraci dobrej
nadziei" - przedstawienie plenerowe:
To specjalny projekt teatralny, który
pozwoli najmłodszym zapoznać się z
Biblioteką i jej księgozbiorem;

1 relacja fotograficzna
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3 x Warsztaty artystyczne dla dzieci:
Warsztaty poprowadzi Joanna
Kowalska:
a. Spacer z PANem - to plener malarski
na ul. Wałowej zwracający uwagę na
architekturę, przyrodę, kolory;
przeznaczony dla dzieci i młodzieży w
wieku 12-18 lat;
b. PAN z kamienicy. Druga propozycja
to przestrzenne kamieniczki wykonane
z grubego kartonu. To wspólna zabawa
w projektowanie, papieroplastyka,
zabawa
konstrukcyjna.
c. Malowane kubki i podkładki. Dzieci
pomalują ceramiczne kubeczki i
drewniane podkładki tak, że powstanie
piękny, ziołowy komplet. Inspiracją do
zaproponowanego tematu będą zbiory
PAN Biblioteki Gdańskiej, a konkretnie
te dotyczące florilegiów, czyli kwiatów
i ziół.

3 relacja fotograficzna

1 x strefa relaksu (+gastronomiczna) w
ciągu całego wydarzenia (6h 12-18) na
odwiedzających będzie czekać
specjalnie przygotowana strefa
gastronomiczna i
relaksu, w której będą mogli
porozmawiać, odpocząć i zjeść. Do
współpracy zaprosimy kilka food
trucków i/lub lokalnych restauratorów
z różnorodną ofertą - w tym
wegetariańską/wegańską;

1 relacja fotograficzna

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, której działalność
ukierunkowana jest na otaczanie Biblioteki Gdańskiej opieką, wsparciem i pomocą we wszystkich jej
działaniach. Fundacja, ściśle współpracując z Biblioteką współorganizowała wydarzenia związane z
Jubileuszem 425 lat PAN Biblioteki Gdańskiej: koncert organowy, powstanie muralu z Janem
Heweliuszem na budynku biblioteki, grę miejską, konferencję naukową, a także powstanie filmów,
wystaw, publikacji jubileuszowych i innych wydarzeń życia bibliotecznego. Wcześniej Fundacja była
współorganizatorem kolejnych Nocy Muzeów w PAN Bibliotece Gdańskiej, obchodów znaczących
rocznic bibliotecznych, różnorakich wydarzeń kulturalnych, zawsze w łączności z programem
działalności Biblioteki. Fundacja Biblioteki Gdańskiej została zawiązana aktem notarialnym w 1990
roku, a od roku 2004 posiada status organizacji pożytku publicznego. W statucie Fundacji zapisane
jest wzbogacanie zbiorów Biblioteki, zdobywanie dodatkowych środków finansowych na
konserwację i ochronę zbiorów, inicjowanie i realizowanie zadań służących dobru Biblioteki. Na
przestrzeni wielu lat Fundacja pozyskiwała i realizowała szereg grantów, w efekcie których
powstawały ważne prace promujące zasoby Biblioteki. Opracowywała wiele kwerend krajowych i
zagranicznych, skanowała i drukowała kopie obiektów z zasobów bibliotecznych.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja, ściśle współpracując z Biblioteką współorganizowała wydarzenia związane z Jubileuszem
425 lat PAN Biblioteki Gdańskiej: koncert organowy, powstanie muralu z Janem
Heweliuszem na budynku biblioteki, grę miejską, konferencję naukową, a także powstanie filmów,
wystaw, publikacji jubileuszowych i innych wydarzeń życia bibliotecznego. Wcześniej Fundacja była
współorganizatorem kolejnych Nocy Muzeów w PAN Bibliotece Gdańskiej, obchodów znaczących
rocznic bibliotecznych, różnorakich wydarzeń kulturalnych, zawsze w łączności z programem
działalności Biblioteki.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
Marta Pawlik-Flisikowska - Kustosz zbiorów fotograficznych PAN Biblioteki Gdańskiej. Ponadto
zajmująca się w PAN Bibliotece Gdańskiej promocją wydarzeń. Współorganizatorka m.in. Nocy
Muzeów, pokazów i wystaw bibliotecznych. Z Kariną Rojek współtworzyła projekt popularyzacji
cyfrowych zbiorów biblioteki pod nazwą PANkreator.

Wanda Pętlicka - Prezes Zarządu Fundacji i aktywny członek Fundacji, od wielu lat zaangażowana w
jej działania. Pełniąc jednocześnie funkcję zastępcy Dyrektora Biblioteki Gdańskiej stanowi łącznik
pomiędzy Biblioteką a Fundacją, czuwa nad współpracą obu instytucji i jak najlepszego dla obu
stron wykorzystania potencjału zarówno PAN Biblioteki Gdańskiej jak i Fundacji Biblioteki Gdańskiej.

Karina Rojek - Koordynatorka projektów Instytutu Kultury Miejskiej: Akademia Nowych Mediów,
Pracownia Nowych Mediów, Miasto: szukam!. Redaktorka serwisu popularyzującego domenę
publiczną oraz biblioteki cyfrowe – www.szukamy.org. Od 2013 roku koordynatorka edycji
pomorskiej wydarzenia Europejska Noc Muzeów - skupiającej ponad 25 organizatorów z regionu
Pomorza.

Adrian Werner - właściciel agencji reklamowej Werbrand specjalizującej się w kampaniach
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promocyjnych w mediach społecznościowych. Współpracuje z PAN Biblioteką Gdańską przy
promocji roku jubileuszowego 425 lat istnienia instytucji.

Wolontariusze - 2 os.
Przewidywany wkład osobowy: 500,00 zł

Zasoby rzeczowe
Zaplecze sanitarne, stoły i krzesła na warsztaty, sztalugi malarskie, dostęp do prądu

Zasoby finansowe
wkład finansowy: 300,00 zł.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynagrodzenie dla koordynatorki
wydarzenia: umowa zlecenie

2 500,00    

2. Promocja wydarzenia (reklama
internetowa, reklama prasowa)
(faktura)

2 100,00    

3. Wynagrodzenie dla prowadzącej
warsztaty: umowa zlecenie (250zł/h x
6)

1 500,00    

4. Koszt materiałów niezbędnych do
realizacji warsztatów (3x300 zł)
(faktury)

900,00    

5. Koszt materiałów i usług niezbędnych
do organizacji przedstawienia
teatralnego oraz strefy
relaksu/gastronomicznej (taśmy/znaki
ostrzegawcze, identyfikatory, wynajem
podestów, mebli, sprzątanie itp)
(faktura)

1 000,00    

6. Usługi graficzne (projekt materiałów
informacyjnych) (faktura, umowa o
dzieło)

1 000,00    

7. Obsługa techniczna 2 os (stawianie
sprzętów, mebli, transport,
dekorowanie ulicy, mocowanie
znaczeń itp (pracownicy PAN Biblioteki
jako wolontariusze, oddelegowani
pracownicy biblioteki)

500,00    
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8. Obsługa wydarzenia- 1 os: asystowanie
i pomoc w organizacji warsztatów
artystycznych, spektaklu, w tym
pomoc osoby z językiem ukraińskim
przy realizacji warsztatów;
(pracownicy PAN Biblioteki jako
wolontariusze, oddelegowani
pracownicy biblioteki oraz os. z jęz.
ukraińskim - zlecenie)

500,00    

9. Redakcja i korekta tekstów (umowa
zlecenie, faktura)

500,00    

10. Tłumaczenie tekstów materiałów
informacyjnych i promocyjnych na jęz.
ukraiński (umowa zlecenie, faktura)

300,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 800,00 10 000,00 800,00

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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