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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: Fundacja "5Medium", Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000396829, Kod pocztowy:
20-571, Poczta: Lublin, Miejscowość: Lublin, Ulica: Agatowa , Numer posesji: 18, Numer lokalu: 53,
Województwo: lubelskie, Powiat: Lublin, Gmina:m. Lublin, Strona www: 5medium.org, Adres e-
mail: fundacja@5medium.org, Numer telefonu: 514181921,
 
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)

Agnieszka Jarmuł
 
Adres e-mail: fundacja@5medium.org Telefon: 51481921

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Miasto kultury - Obsługa miejskiego systemu informacji
kulturalnych w roku 2020

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

14.01.2020 Data
zakończenia

29.02.2020

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

Zadanie „Obsługa miejskiego systemu informacji kulturalnych” obejmuje regularne prowadzenie
portalu miejskiego kultura.lublin.eu, bogatego w treści i aktualne informacje a także spójnego z jego
treścią strony na portalu społecznościowym Facebook " Lublin- Miasto Kultury ". Głównym celem
realizacji zadania będzie aktywizacja mieszkańców Lublina do uczestnictwa w życiu kulturalnym i
społecznym miasta, dzięki wykorzystaniu medium informacyjnego, jakim jest portal miejski oraz
media społecznościowe.
1. Działania skupione wokół portalu kultura.lublin.eu
a) gromadzenie informacji odbywało będzie się poprzez subskrypcję stron organizacji zajmujących
się kulturą i sztuką oraz obsługę skrzynki mailowej redakcja.kultura@lublin.eu. Szczególny nacisk
zostanie położony na śledzenie pojawiających się wydarzeń na portalu społecznościowym
Facebook, który pozwala w relatywnie prosty sposób na pozostać na bieżąco z wydarzeniami
kulturalnymi i coraz częściej to on, a nie stałe strony internetowe, newsletter staje się źródłem
komunikacji z odbiorcą.
b) redakcja oraz zamieszczenie informacji na stronach w działach: Informacje, Wydarzenia,
Wydarzenia cykliczne, Instytucje Kultury, Miejsca Kultury, Organizacje Pozarządowe, Projekty,
Program Dzielnice Kultury, Multimedia, Od redakcji
c) bieżącą aktualizację dat i opisów w wydarzeniach cyklicznych;
d) przygotowywanie i zamieszczanie na stronie głównej minimum sześciu wiadomości w ciągu
tygodnia;
e) bieżące dodawanie oraz aktualizowanie profili instytucji i miejsc kultury, organizacji
pozarządowych;
f) selekcja, edycja, przygotowanie i zamieszczanie materiałów multimedialnych, w tym zdjęć i video
w multimediach;
g) gromadzenie materiałów prasowych, tekstów dotyczących poszczególnych wydarzeń; tworzenie
skrótów tekstów, redakcja oraz umieszczenia ich na stronach w działach: teksty, archiwum prasowe.

2. Działania skupione wokół strony Lublin – Miasto Kultury na portalu społecznościowym Facebook.
a) opracowanie oraz zamieszczanie na profilu atrakcyjnych, angażujących odbiorców postów (m. in.
tekst, grafika, filmy, materiały graficzne), w ilości minimum 2 sztuki dziennie (min. 14 postów
tygodniowo). Materiał tekstowy oraz zdjęciowy i graficzny oparty będzie o System Identyfikacji
Wizualnej Marki „Lublin – Miasto Inspiracji”;
b) bieżące interakcje z odbiorcami strony na Facebooku, odpowiadanie na komentarze,
wiadomości, angażowanie uczestników do dyskusji;
c) przygotowanie comiesięcznych raportów dokumentujących realizację przedmiotu Umowy
podsumowujących dane ilościowe oraz przekazanie wniosków i rekomendacji;
d) optymalizacja działań w oparciu o dane wynikające z przedkładanych raportów;
e) stały monitoring Fanpage'a, w tym social kryzysowy (reakcje na negatywne komentarze);
f) stały kontakt i współpraca z pracownikiem Wydziału Kultury odpowiedzialnym za prowadzenie
profilu Lublin – Miasto Kultury na Facebooku.
g) zarządzanie treścią fanpage'a po godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku po godzinie
15.00 oraz w weekendy i święta)

3. Działania animacyjne skupione wokół portalu i strony na Facebooku
a) ) organizacja konkursów z nagrodami "wejściówkami" (kino, teatr, koncert)

Miejsce realizacji

Lublin
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Prowadzenie portalu oraz strony na
Facebooku.

2 strony Statystyki na portalu
Facebook, statystyki
odwiedzin strony
kultura.lublin.eu

Publikowanie materiałów tekstowych,
wizualnych itp.

450 publikacji Liczba publikacji informacji i
wydarzeń na portalu
Facebook oraz stronie
kultura.lublin.eu

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja "5Medium" od kilku lat zajmuje się prowadzeniem portalu kultura.lublin.eu, utrzymując
dobre relacje z instytucji kultury, domami kultury i organizacjami pozarządowymi, wspierając ich w
działaniach promocyjnych i odpowiadając na ich potrzeby: Redakcja portalu kultura.lublin.eu
sprawnie i na bieżąco zamieszcza treści, które przesyłamy. Szybko też reaguje w razie konieczności
zaktualizowania informacji w razie np. zmiany terminu czy programu naszych przedsięwzięć.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Osoby zaangażowane w realizację działań:

Monika Czapka - absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UMCS o specjalności
biblioteki szkolne i publiczne oraz specjalizacji międzykierunkowej: judaistyka. Nauczyciel
bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 14 w Lublinie, gdzie prowadzi zajęcia dodatkowe “Internet
źródłem wiedzy i rozrywki”, zajmuje się prowadzeniem fan page na Facebooku oraz internetowego
archiwum nauczycieli i absolwentów. W ramach programu “Staże w instytucjach kultury” odbyła
staż w Narodowym Centrum Kultury, gdzie zajmowała się m.in. zbieraniem danych w obszarze
komunikacji projektów kulturalnych. W zadaniu będzie odpowiedzialna za tworzenie baz danych.,
research materiałów.
W zadaniu będzie odpowiedzialna za wprowadzanie materiałów na na portal oraz zarządzanie
profilem na Facebooku.

Agnieszka Skawińska - literaturoznawca, animator kultury, absolwentka szkoły trenerów
rekomendowanej przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, w 2017 roku
stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z projektem "Znajdź opowieść",
absolwentka programu "Młodzi LUBią Kulturę" oraz programu "Wolontariusz Kultury" 2014. Kurator
działu Wiedza podczas festiwalu Noc Kultury 2015. Koordynator wolontariuszy na X.
Międzynarodowym Festiwalu Filmowym "Złote Mrówkojady" w Lublinie. Pomysłodawca i
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koordynator licznych projektów o tematyce obywatelskiej, kulturalnej i edukacyjnej.
W zadaniu będzie odpowiedzialna za tworzenie baz danych., research materiałów.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

W projekcie wykorzystany będzie sprzęt Fundacji – dwa laptopy oraz telefon komórkowy.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynagrodzenie dla redaktora portalu
kultura.lublin.eu

6000,0    

2. Wynagrodzenie dla redaktora strony
na portalu Facebook

1880,0    

3. Koszty administracyjne - telefon,
internet.

120,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 8000,0 8000,0 0,0

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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