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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 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 Wspieramy Kulturę SztukArt , Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000841828,
Kod pocztowy: 87-100, Poczta: 87-100, Miejscowość: Toruń , Ulica: Dziewulskiego , Numer posesji:
39, Numer lokalu: 161, Województwo: kujawsko-pomorskie, Powiat: Toruń, Gmina:m. Toruń,
Strona www: https://sztukart.com/, Adres e-mail:management.art@wp.pl, Numer telefonu:
603480449,
 
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)

Anna Sztuczka
 
Adres e-mail: management.art@wp.pl Telefon: 
603480559

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Koncert zespołów NOCTI i Muchy - promocja płyt

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

17.10.2021 Data
zakończenia

30.11.2021

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

k.pronko
Podświetlony
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Opis zadania

Celem projektu jest promocja toruńskiego zespołu NOCTI, który w tym roku (23.09.2021r.) wydaje
debiutancki album „Nic o miłości”. Projekt polegać będzie na organizacji koncertu w toruńskim
klubie NRD, który zostanie połączony w wydarzeniami towarzyszącymi tj. podpisywanie płyty i
spotkanie z artystami.
Gościem specjalnym wydarzenia będzie zespół Muchy, który 14 lipca tego roku wydał album
„Szaroróżowe”, w którym gościnnie zagrał toruński muzyk Zbigniew Krzywański (Republika). Koncert
znanego poznańskiego zespołu przyciągnie wielu odbiorów. Będzie do duża szansa dla zespołu
NOCTI do prezentacji swojej twórczości większej grupie słuchaczy. Do współpracy przy wydarzeniu
zaprosiliśmy Pub Spółdzielczy w Toruniu, w którym zostanie zorganizowane spotkanie z zespołami
połączone z podpisywaniem płyt oraz Kujawsko – Pomorską Grupę Medialną RegioPlay, która
odpowiedzialna będzie za foto i wideorelację wydarzenia.
Zależy nam, żeby projekt skupiał się na współpracy toruńskich organizacji oraz wspieraniu przez nie
młodych twórców.
Projekt, ze względu na jego formułę, przyczyni się do integracji lokalnej społeczności z artystami.
Podczas spotkania autorskiego uczestnicy wydarzenia będą mogli porozmawiać z artystami, zrobić z
nimi pamiątkowe zdjęcia oraz zdobyć autografy.
Koncert będzie biletowany – uzbieraną kwotę z biletów przeznaczymy na część gaży dla artystów
oraz noclegi.
W wydarzeniu będą mogły uczestniczyć osoby zaszczepione za okazaniem unijnego certyfikatu
covidowego.
Przewidywana ilość odbiorców to ok. 50 osób.

Miejsce realizacji

Klub NRD - ul. Browarna 6 Toruń
Pub Spółdzielczy w Toruniu - Rynek Staromiejski 24 Toruń

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika
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Koncert 1 koncert Dokumentacja fotograficzna
i plakaty wydarzenia na
stronach internetowych i
social mediach Fundacji
Wspieramy Kulturę SztukArt,
Klubu NRD, Pubu
Spółdzielczego w Toruniu,
Kujawsko - Pomorskiej
Grupy Medialnej RegioPlay
oraz zespołów NOCTI i
Muchy

Liczba zaproszonych artystów 2 zespoły Podpisanie umów z
zespołami

Ilość uczestników Docelowa ilość odbiorców
wydarzenia to ok. 50 osób

Ilość sprzedanych biletów na
koncert.

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 Wspieramy Kulturę SztukArt to toruńska organizacja pozarządowa działająca między
innymi na rzecz uzdolnionych dzieci i młodzieży, które mają utrudniony start i są wykluczone ze
względów społecznych i ekonomicznych. Zajmuje się wspieraniem młodych talentów i
promowaniem ich twórczości, organizacją koncertów i warsztatów edukacyjno - artystycznych i
pomocą w uzyskiwaniu funduszy na rozwój artystyczny.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Anna Sztuczka – managerka z ponad 10-letnim doświadczeniem Współpracująca z takimi zespołami
jak Agressiva 69, Rejestracja czy też Half Light. Obecnie reprezentująca Celę Nr 3, NOCTO i Kaszmir.
Współautorka książki "My Lunatycy. Rzecz o Republice" oraz współproducentka płyty "RePunkBlika
- Nieustanne Pogo". Współorganizatorka "Dnia Białej Flagi" - cyklicznego, ogólnopolskiego zlotu
fanów zespołu Republika. Organizatorka koncertów charytatywnych na rzecz toruńskiego
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Główna koordynatorka pierwszego w regionie koncertu
showcase'owego Tak Brzmi Miasto w Toruniu. Prezes Fundacji Wspieramy Kulturę SztukArt

Ewa Falkowska – animatorka kultury i wokalistka zespołu Kaszmir. Członkini i solistka chóru
akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zapraszana do współpracy z Toruńską
Orkiestrą Wojskową. Współorganizatorka koncertu showcase'owego Tak Brzmi Miasto w Toruniu.
Członek zarządu Fundacji Wspieramy Kulturę SztukArt.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

1. Zasoby ludzkie - organizacja koncertu
2. Zasoby fizyczne - nagłośnienie umożliwiające występy artystom

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynagrodzenie dla zespołu Muchy 5 000,00    

2. Wynagrodzenie dla zespołu NOCTI 1 000,00    

3. Promocja wydarzenia 250,00    

4. Wynagrodzenie dla akustyka 250,00    

5. Nocleg dla zespołu 1 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 7 500,00 3 000,00 4 500,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
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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..............................

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.
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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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