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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

Prezydent Miasta Lublin

2. Rodzaj zadania publicznego1) 16a) kultura i sztuka

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 "Wspólnota Polska" Oddział w Lublinie, Forma prawna: stowarzyszenie,
Krajowy Rejestr Sądowy: KRS: 0000034914, Kod pocztowy: 20-111, Poczta: Lublin, Miejscowość:
Lublin, Ulica: ul. Rynek 18, Numer posesji: 18, Województwo: lubelskie, Powiat: Lublin, Gmina:m.
Lublin, Strona www: , Adres e-mail: dariusz.lublin@wp.pl, Numer telefonu: 603 371 818,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Dariusz Śladecki
 
Adres e-mail: dariusz.lublin@wp.pl Telefon: 603 371 818

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Miasto Kultury-Koncert noworoczny kolęd i pieśni
kresowych

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

24.01.2020 Data
zakończenia

28.02.2020

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

Zadanie obejmuje organizację Koncertu noworocznego kolęd i pieśni kresowych w auli Zespołu
Szkół Plastycznych w Lublinie, ul. Muzyczna 10a w dniu 26 stycznia 2020 r. Koncert skierowany do
Lublinian zaangażowanych w działalność polonijną oraz pochodzących z Kresów. Przewiduje się
udział ok. 180 osób, koncert w wykonaniu Zespołu muzyki dawnej „Cantica” z Krymu i Trio „Hanki” z
Wileńszczyzny. Zespół muzyki dawnej „Cantica” został założony w 1993 r w Jałcie , koncertował
m.in. w wielu miastach Niemiec, Estonii i Polski, w repertuarze zespołu dominują utwory muzyki
dawnej, głównie ukraińskiej i polskiej. Trio „Hanki” powstało w 2005 r w Połukniu k/Trok, swoimi
występami uświetnia lokalne uroczystości na Litwie, występowało też na scenach Polski, Białorusi i
Słowacji, wydało płyty z kolędami i pieśniami o Wileńszczyźnie . Po koncercie przewidziany jest
poczęstunek dla wszystkich uczestników.

Miejsce realizacji

Aula Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie, ul. Muzyczna 10a, 20-612 Lublin

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Realizacja Koncertu noworocznego
kolęd i pieśni kresowych

1 koncert Dokumentacja fotograficzna

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

Charakterystyka oferenta

Jednym z celów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” jest propagowanie i wspieranie polonijnej
kultury, budowanie więzi z krajem oparte o przedsięwzięcia kulturalne i medialne, upowszechnianie
wiedzy na temat kultury polskiej oraz podtrzymywanie jej znajomości wśród Polonii i Polaków
mieszkających za granicą.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Wieloletnie doświadczenie w zakresie propagowania i wspierania kultury środowisk polonijnych i
kresowych. W 2017 r. w ramach obchodów 700-lecia Miasta Lublin został zorganizowany I Światowy
Zjazd Lublinian oraz m.in. wytęp zespołu z Kijowa „Polanie z nad Dniepru”. W 2019 roku w ramach
obchodów 450-lecia Unii Lubelskiej miało miejsce spotkanie przedstawicieli Polaków i Polonii z
całego świata ( z 5 kontynentów), w tym Dziecięcy Koncert Polonijny ( występy zespołów z Omska i
Tiumenia na Syberii. Kiszyniowa i Mińska). Koncerty noworoczne kolęd i pieśni kresowych są
organizowane od kilkunastu lat, w obecnej formule po raz czwarty. Wydarzenia te były realizowane
przy wsparciu finansowym Miasta Lublin.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
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Sala widowiskowa i profesjonalna kadra.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Honorarium dla zespołu z Litwy 1500,0    

2. Honorarium dla zespołu z Krymu 2000,0    

3. Zakwaterowanie i wyżywienie
członków zespołów

1000,0    

4. Poczęstunek dla gości 4000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 8500,0 7000,0 1500,0

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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