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UPROSZCZONA OFERTA REAUZACJI ZADANIA PUBUCZNEGO

ZafCfcznik nr 1

POUQ ENIEco do sposobu wypetniania ofe rtv:
Ofert~ naleZy wypeln i~ wvt'lcznie w biafychpustych pclach, zgodnie z instr ukcjami umtesaczcrwml przy poszczegolnych polach
oral w przypisach.
zamaczene gwiazdk'l, np.: "pobieranie · / niepobieranie ·" oznacza. ze naleZy $krdli~ niewtakiw'l odpowiedi , pozostawiaj'lC
prawidtow'l . przyktad: ..1iI9BieFa~je ·/njepobieranie·",

I. Pod stawowe informacje 0 zfoionej ofercie

1. Organ administracji pubhczne],
Prezydent Miasta lodzi

do ktorego adresowa na jest ofe rta

2. Tryb, w ktorym zloiono cferte
Art. 19a ustawy z dnia 24lcwietnia 2003 r. 0 dzialalnoSd poiytku
publicznego i 0 wolontariacie

3. Rodzaj zadania pub ficznegolJ 7. Dziatalnosc na n eez osOb nrepemcsprawnvch

5. wspreranre rehab ilitaej i prowadzonej przez crganuacle pczarzadowe
cn atajacvch na rzecz osab niepelnosprawnyeh. w tcrmte:

4. Tytul zedania publicznego
b) zaj~c rozwijajqcych I podtrzym ujqcyeh umrejetncscr samodzielnego
funkcjonowania oraz wtaceenta spolecznego os6b z rozmaitymi
nrepemcsprawnosctemt,
Nazwa wtasna zadanla: Koncert integracyjny pn. ..Serce w plecaku"

5, Term in realizacji zadania pub licznego21 Data . 1 22-1002018 IData , . 1 31-10-2018
rczpoczecra za konczenla

II. Dane oferenta (-ow)

1. Nazwa oferenta (-ow), fo rma prawna, numer Krajowego Rejestru Sqdowego lub innej ewidencji , adre s siedziby oraz
adres do korespondencj i Ueieli jest in ny od adresu siedziby)

Fundacja Dariusza Stachury "CANTO PRO CLASSlCA", KRS: 0000640700, 95-060 Brzeziny, ul. Pitsudskiegc 65,
adres do kcrespcndencp: 90-406 t 6di, ul. Piotrkowska 17
Konto: PKQ BPOddziat 3 w l odzi nr 22 1020 33780000 1902 0313 4228
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osob upowainionych do
skfadania wyja snieri dotycz~cyeh oferty (np.
numer telefonu, acres poczty elektrontcznej,
numer faksu, acres stronyfnternetowej]

III . Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis aadania pub licznego proponowanego do reali zacji wraz ze wskazanlern, w szczegolnosei celu, miej sca jego
realizacji , grup odbiorcow zadania oraz przew idywanego do wykorzystania wkla du osobowego lub rzeczowego

Realizacja zadania publicznego b~zie obejmowala koncert integracyjny pn. "Serce w plecaku" w wykonaniu soustow Teat ru
Iwielkiego i M uzycznego w ladzi oraz wykonawc6w z nlepetncsprawncsctamt dla publicznosci integracyjnej. w 50%

ktadajqeej si~ z os6b z nrepemcsprawncsctemr , w dniu 23 pai dziern ika 2018 reku. Po zakcnczeniu kcnce rt u. przed Galeri'l
b~ziemy czestowac uczestmkcw wydarzenia wojskowq groch6wk'l z kuehni polowej.
Miejsee reali zaeji : Galeria Artystyczna t6dzkiego 5ejmiku osee Niepelnosprawnyeh w t odzi przy ul. Piotrkowskiej 17. Oblekt
~ostosowany do potrzeb csc b z ntepetncsc rawncscta (bezpcsredme wej Scie z ulicy) . lokalz toateta dla osObporuszajqcyeh
i~ na wozkaeh InwaJidzkich. Fundaeja zapewnia spelnienie l Odzkiego st andardu dost~pnoSd na wszystkich etapach realizacj i

11 Rodzaj zadania eawrera si~ w zakresie aadari okreslonvch wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietn ia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku
publicznego i 0 wc icnta rtace.

21Termin realizacji zadania niemozebyt dtutszynii 90 dni.
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adania.
adanie ma na ceru przybliienie mieszkaricomtodzi dorobku ptesnt patr iotycznej w rnteresujacel oprawie i doskonatym

wykonaniu oraz prcmocle i propagowanie patrtotvzmu jake codziennych pcstaw w tyclu spctecanvm. Udziat w koncercie
jumoiliwi aktywne uczestnictwo w swtetowaniu Dnia Niepod legtoSci i przyczyni si~ do jego swladcmegc odbioru . Pozostalymi
ketaml zadania sa:

int egrowanie ze srodcwtsktem sztuki i kultury,
zwteksaente aktywno~ci os6b z niepetnosprawnoSciami umozliwienie nawtazvwanta nowych przyjaini, jednoczesnl

ksztaftowanie kulturalnych postaw wobec innych oscb.
Iodb iorcy zadania:
Iosoby z ntepetnosprawncsctemt zar6wno dzieci jak i dorosli stojq przed ogromnymi wyzwaniami lWiqzanymi ze swoj
jniepefnosprawnosciil . Nawet wtecv, gdy pogodzil si~ z zaistniatq sytuacjq. zeakceptuia slebie i sw6j st an zdrowta. rmm
~szystko czujil si~ wvcbccwant gorsl. nreeowart csctowant i wycofujq si~ z tycia w spcteczenstwt e, zamykajilc si~ w domac/'
e swotmt problema mi.
~pekt kulturalny pomoi e zaproszonym goscrcm wzbudzic kreatywnosc i podaruje niezapomniany eras oraz mozliwcs
~bcowania ze snukq. czego wiele cscb jest na co dzien pozbawionych. W znanej sobie grupie r6wniei bardzo czestc gin
~ariery psychologiczne i lWi~ksza s i~ aktyw nosc os6b z niepetnosprawnoSciq. Koncert dla mieszkark6w t odzi i osob tegc dni
p rzebywajqcych w naszym Miescie.
rwkfad rzeczowy:
foe reauaaq r aacanta b~d" wykorzystane pomieszczenia w lokafu przy ul. Piot rkowskiej 17 w t odzi 1200 mz, z zapleczerr
echmcznvm), w kt6rym mtesd si~ m.in. biuro Fundacji. a w kt6rym od b~d" ste pr6by. Fundacja posiada ntezbednv spree
agfosnieniowy, kcmpcterowv, drukarke, koprarke, t etefonv i dcstec do lnternetu, kt6re zostana wykorzystane dc

przygotowania i realizacji zadanla.
Wkfad osobowy:
Przy realizacj i zadania bedzie zatrudniony wolo ntariusz w liczbie godzin 16. przy wvcente za godzine 20 zt. 4czny kOSZ1
wktadu osobowego to kwota 320 zt.

2. lakfadane rezultaty realizacji zadania publicznego

nezuttatv:
kontvnuacja wielokulturowej tradycji muzycznej
wzrost zainteresowania piesni<t patrtotvczna
integrowanie si~ mleszkancdwprzy okazjl wspctnegc swtetcwanla ntepodlegtoscr,
umoiliwienie osobom z nrepetnosprawnoscta udziatu w wydarzeniu kulturalnym
podnleslenfe rangi i znaczenia piesni<t patrtotvcznawsrod osdb z nlepefnosprawnoscta
zintegrowanie srodcwrska os6b z ntepetnosprawnosctamt, tamante barter w kontakta ch z innymi, zactesntante

mtedzvtudrktch, dowartcsctowanfe.

IV.Szacunkowa kalkulacja kos zt6w realizaci l zad ania publicznego (w przypadku wteksze] Iiczby koszt6w
istmeje mot uwosc dodania kolejnych wierszy)

Rodzal kosrtu Kosrt calkowi ty do poniesienia do poni esienia
Id) Z wn ioskowanej ze srodkow

dotacji31 fin ansowych
11/) wfasnych. srodk6w

Lp. pochodzClcych z
innych iredet.

wkfa du osobowego
lub rzeczowego~l

Id)
HOnarillN ilrtystcSw (2 O$Obyx 1099 rl + 1 osoba 220 rl) 2418 1418 0

1.

2.
Akomp.llni..tor (1 o$Ob.. x soo tt ) 500 500 0

Honorillna wykonawc6w - os6b z niepetnospr. (l osoby '" ", 0
3. x16S zt)

31 Wartost kosztow ogOtem do poniesienia I dotacj i nie moie przekroczyt 10 000 d .

~IW przypadku wsparcia realizaeji zadan;a pubHanego.
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Wynajem inst rumentu 1nagto~n ienla 1650 1381 26'
4.

Wynajem lokalu na potrzeby reallzacji koncertu ZOO ' 00 0
5.

Wycena pracy wolontariusza pny rea lizacji zadanla. 320 0 ' zo

Koszty og6tem:
5583 SOlO 583

Oswiadczam(-y), ze:
1) prooonowane zadanie publiczne bedzie realizowane wytacznie w zakresie dzlatalnosct poiytku publtcanegcoferenta;
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy po13iefaAie*/ niepobieranie* swradczen pi eni~inych od adresat6w zadania;
3} wszystkie podane w oferce oraz zatarznikach informacje s'! zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym;
4) oferent*/~* skladaj'!cy niniejsz,! oferte ore zalega~*/zalega (j,!) * z oplacaniem natemoscr z tytutu zcbowiazan

podatkowych:
S) oferent*/~* sktadajacv niniejsz,! oferte nie zalega~*/zalega (jq) * z oplacaniem nelemoscl z tytulu sktadek na

ubezpleczenla spaleezne.
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•.•... .•. .••. ..••.•••. .••. •.•. .•.. •••. .•. .•1. . . .Preees.•••.
(podpis osoby upowainionej
lub podpisy o56b upowainionyc~

do sktadania cswradczen~w imiemu
oferenta)

Data 01 paidziern ika 2018 r

Zalilcznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - pctwierdzcna za zgodnosc

z aryginalem kopia aktualnego wyeiqguz innega rejest ru lub ewideneji.

3


	1

