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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

Prezydenta 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: Charytatywne Stowarzyszenie "Za Murami", Forma prawna:Stowarzyszenie Zwykłe, nie dotyczy:KRS
0000650435, Kod pocztowy: 20-109, Poczta: Lublin, Miejscowość: Lublin, Ulica: Królewska , Numer posesji: 9,
Województwo: lubelskie, Powiat: Lublin, Gmina:m. Lublin, Strona www: brak danych, Adres e-mail:
stowarzyszeniezamurami@gmail.com, Numer telefonu: 501676583
 
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)

Bogusław Suszyło
 
Adres e-mail: bs18@interia.pl Telefon: 501676583

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Koncert „Wilno – Lublin. Iskra Miłosierdzia”

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

23.04.2019 Data
zakończenia

27.05.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Koncert odbędzie się 28 kwietnia 2019 r. o godz. 19.00, w Kościele pw. Św. Piotra Apostoła przy ul. Królewskiej 9. Wystąpi
Zespół Gospel Rain. W programie będą wykonywane pieśni z różnych epok i kultur. Podczas koncertu zostaną również
zaprezentowane fragmenty „Dzienniczka” s. Faustyny, czytane przez dwóch recytatorów. Przy realizacji ww. wydarzenia
będziemy korzystać z nagłośnienia i oświetlenia oraz konferansjera. Koncert adresowany jest do społeczności miasta
Lublina Cel realizacji zadania Celem nadrzędnym jest przybliżenie mieszkańcom naszego miasta całego spektrum
miłosierdzia w kulturze słowa, muzyki i śpiewu poprzez wykonanie utworów z różnych epok przez Zespół Gospel Rain oraz
recytację dzieła literackiego - „Dzienniczek” siostry Faustyny, który jest perłą literatury duchowości. Dzięki zorganizowaniu
koncertu muzycznego dla szerokiej publiczności włączymy społeczność naszego miasta w nurt wysokiej jakości wydarzeń
kulturalnych oraz poszerzymy edukację w tej dziedzinie. Miejsce realizacji zadania Kościół pw. Św. Piotra Apostoła w
Lublinie przy ul. Królewskiej 9. Jest to kościół barokowy, który był budowany w stylu renesansu lubelskiego w I poł. XVII
wieku. Jest on Pomnikiem Historii. Grupa odbiorców zadania Adresatami zadania będą mieszkańcy Lublina. Przewidywany
do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy Praca społeczna w zakresie prowadzenia części artystycznej
(konferansjerki). Ilość godzin 2,5 godz. x 200 zł = 500 zł.
Miejsce realizacji
Miejsce realizacji zadania: Kościół pw. Św. Piotra Apostoła w Lublinie przy ul. Królewskiej 9. Jest to kościół barokowy, który
był budowany w stylu renesansu lubelskiego w I poł. XVII wieku. Jest on Pomnikiem Historii.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Organizacja Koncertu 1 koncert Dokumenty finansowe (faktury)
Dokumentacja fotograficzna

Liczba odbiorców 300 osób Szacunkowe liczenie wchodzących i
przygotowanie na tej podstawie
raportu z liczbą odbiorców

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

Charakterystyka oferenta
Celem Stowarzyszenia "Za murami" jest zwłaszcza: Niesienie pomocy osobom wykluczonym, mającym ograniczony dostęp
do uczestnictwa w życiu gospodarczym, politycznym jak i kulturowym, w wyniku utrudnionego dostępu do zasobów, dóbr
i instytucji, ograniczenia praw społecznych oraz deprywacji potrzeb. Zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych do
udzielania społecznej pomocy osobom potrzebującym, o których mowa w pkt. 1. Niesienie pomocy osobom
niepełnosprawnym. Niesienie pomocy osobom wykluczonym. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i
wykluczonych społecznie. Działalność na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego. Promowanie aktywnego
stylu życia i zdrowego odżywiania. Upowszechnianie kultury i sztuki, organizowanie przedsięwzięć o zasięgu miejskim,
regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury i sztuki. Działalność na
rzecz integracji społecznej osób wykluczonych, organizowanie przedsięwzięć na rzecz integracji i porozumienia pomiędzy
osobami niepełnosprawnymi, uzależnionymi, wykluczonymi społecznie, rodzinami wielodzietnymi, dziećmi, młodzieżą i
seniorami. Organizowanie przedsięwzięć na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działalność na rzecz
aktywizacji i integracji osób starszych i seniorów. Podniesienie jakości życia poprzez zapewnienie dostępu do kultury
szerokiemu gronu odbiorców, w tym osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Oferent ma doświadczenie w realizacji i współpracy z innymi podmiotami przy projektach kulturalnych. Ostatnie projekty,
które realizował oferent (tworzenie, rozpowszechnianie kultury), przy współfinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego,
ROPS w Lublinie oraz Urzędu Miasta Lublin są następujące: - „Ludzie z pasją – śpiewać każdy może” – 2016 – Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie - Miasto Kultury - "Misericordiae Testis" - 2017 - Urząd Miasta Lublin - "Pasja
Miłości" - 2017 - Urząd Marszałkowski - „Tworzyć kulturę – spektakl Teatru Forum” – 2017 - Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej - „Deo et Patriae. Rola ojców Jezuitów oraz wpływ kościoła pw. Św. Piotra Apostoła na historię Lublina i jego
mieszkańców” – 2018 - Urząd Marszałkowski - Miasto Kultury „Deo et Patriae - Bogu i Ojczyźnie” – Urząd Miasta Lublin -
Miasto Kultury „Emmanuel. Pieśni o Bożym Narodzeniu”.- 2018 - Urząd Miasta Lublin
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
- Zespół Gospel Rain - Są to muzycy, którzy od 29 lat występują na scenie muzycznej. Liderem jest Grzegorz Głuch –
kompozytor, aranżer, wokalista, animator środowiska muzyki gospel. Grali i śpiewali m.in. dla papieża Franciszka i
wolontariuszy na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Nagrali kilka koncertów dla Telewizji Polskiej. Wydali cztery
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albumy. Zespół współpracował wielokrotnie ze znakomitymi muzykami, w tym z: Golec uOrkiestra, Mieczysławem
Szcześniakiem, Andrzejem Lampertem, Piotrem Cugowskim, Kubą Badachem, Marylą Rodowicz, Ryszardem Rynkowskim,
Moniką Kuszyńską, Olgą Szomańską, Patrycją Golą, Beatą Bednarz, Mateuszem Pospieszalskim, Natalią Niemen, Mate.o,
Adamem Krylikiem, z raperami Kolah i Full Power Spirit, Piotrem Nazarukiem, Romualdem Lipko, Pawłem Zareckim, a
także z Ewą Urygą, Markiem Radulim, Krzysztofem Zalewskim, Pawłem Bębenkiem i innymi. - "Piotr Michnikiewicz - Fonia"
- technika estradowa. - ks. Bogusław Suszyło. Praca społeczna w zakresie prowadzenia części artystycznej (konferansjerki).
- Kościół wraz z zapleczem lokalowym dla Zespołu Gospel Rain.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. wynagrodzenie zespołu 9000,0    

2. oświetlenie i nagłośnienie 1000,0    

3. prowadzenie części artystycznej
(konferansjerka) - praca społeczna

500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10500,0 10000,0 500,0

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.

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

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

.............................................
(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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