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 Torunia

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 Hodos, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000419261, Kod pocztowy: 87-100,
Poczta: Toruń, Miejscowość: Toruń, Ulica: Poznańska, Numer posesji: 49, Województwo: kujawskopomorskie, Powiat: Toruń, Gmina: m. Toruń, Strona www: http://www.fundacjahodos.pl/, Adres
e-mail: biuro@fundacjahodos.pl, Numer telefonu: +48 56 6626252,
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)

Jarosław Ciechacki
Adres e-mail: jarekciechacki@gmail.com Telefon:
691254027

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Podgórskie Wieczory Muzyczne

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

21.08.2021

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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18.09.2021

Opis zadania
Pragniemy zaoferować mieszkańcom dwa koncerty w sobotnie wieczory sierpnia i września (21.08 i
18.09), które mają być zaczątkiem corocznego cyklu czterech koncertów w trzecie soboty od
czerwca do września. W trwającym roku włodarze kościoła, przy wsparciu lokalnej społeczności,
wyremontowały piszczałkowe organy pochodzące z I poł. XX wieku. 22 czerwca 2021 roku odbył się
koncert inaugurujący instrument po remoncie - należy zaznaczyć, że wydarzenie cieszyło się dużym
zainteresowaniem. Chcemy zatem, za głosem społeczeństwa, wykorzystać wyszukany barokowy
wystrój świątyni do propagowania muzyki wykonywanej na wysokim poziomie. Każdy z koncertów
miałby indywidualny charakter - chcemy zaproponować muzykę organową (również
improwizowaną), solistów, zespoły kameralne instrumentalne i wokalno-instrumentalne, zespoły
wokalne oraz orkiestry. Przestrzeń sakralna obliguje do wykonywania muzyki godnej, acz nie tylko
sakralnej.
Koncerty, które chcemy zorganizować w tym roku:
21.08 - Ave Maria - sopran + organy (Aleksandra Podwojska - sopran, Patryk Podwojski - organy,
organista Katedry Oliwskiej w Gdańsku) - kompozycje Ave Maria na przestrzeni wieków na głos i
instrument akompaniujący; improwizacje organowe na temat Ave Maria,
18.09 - Polska muzyka baroku - Ensemble Inégalité - zespoł muzyki dawnej - ciekawe zabytki muzyki
polskiej wykonane przez znakomity zespół muzyków współpracujących z Akademią Muzyczną im.
Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Miejsce realizacji
Sanktuarium Matki Bożej Podgórskiej, Toruń, ul. Poznańska 49

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zaspokajanie zapotrzebowania
społeczeństwa na sztukę w obszarze
lewobrzeża miasta

ok 400 odbiorców

Liczba odbiorców - realna
obecność zainteresowanych
podczas koncertów

Wykorzystanie potencjału
zabytkowego, barokowego
sanktuarium jako
przestrzeni do wydarzeń
kulturalnych.

Rozpoznawalność, również
w mediach
społecznościowych - zasięg
od 1000 do 5000

Liczba odbiorców - wskaźniki
w mediach
społecznościowych

Rozszerzenie kulturalnej oferty miasta
na lewobrzeżu

zainteresowanie
społeczeństwa - ok 400

Liczba odbiorców - realna
obecność zainteresowanych
podczas koncertów
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5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Fundacja Hodos założona przez franciszkanów z Prowincji św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w
Poznaniu, to instytucja powstała 15 marca 2012 roku w Toruniu. Od 2014 roku jest Organizacją
Pożytku Publicznego, Jej zadaniami są:
- wydawanie książek,
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- prowadzenie pozaszkolnych formy edukacji,
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
1. Toruńskie Dni Dialogu w latach 2013-2016, rokrocznie połączone z koncertami muzyki żydowskiej
2. Koncert Uwielbienia z Exodus 15 na Wiśle w roku rzeki Wisła 2016
3. Koncerty z zespołem New Day 2018, 2019
4. Koncert z Tomkiem Kamińskim 2018
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Sanktuarium Matki Bożej Podgórskiej, Ograny piszczałkowe, nagłośnienie kościoła. Zasoby ludzkie.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Wynagrodzenie artystów (koncert nr I)

2.

Wynagrodzenie osoby prowadzącej
koncerty

500,00

3.

Promocja i marketing

700,00

4.

Wynagrodzenie artystów (koncert nr
II)

5.

Obsługa księgowości

Z innych
źródeł

3 000,00

3 000,00
500,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

7 700,00

5 700,00

2 000,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);
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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..............................

Załączniki:
1. Statut organizacji poświadczony "za zgodność z oryginałem" przez osobę upoważnioną zgodnie z
KRS lub Ewidencją Stowarzyszeń Zwykłych prowadzoną przez właściwy organ. (obligatoryjny papierowo)
2. Wypis z Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych, jeśli organizacja nie posiada KRS (obligatoryjny papierowo)
3. Wykaz działań promocyjnych. (obligatoryjny - papierowo)
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. (fakultatywny)
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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