
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
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta Zarząd Powiatu Gostyńskiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) Kultury, sztuki, ochrony 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 email, numer telefonu

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera
63-800 Gostyń
Świeta Góra Głogówko 1
Forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000248432

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Krzysztof Fekecz tel. 601745375 prezes@jozefzeidler.eu
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego X Świetogórskie Zaduszki Jazzowe 2019

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-10-15 Data

zakończenia 2019-12-30

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

Koncerty w ramach Świętogórskich Zaduszek Jazzowych odbywają się w bazylice na Świętej Górze w Gostyniu, zawsze w
okolicach dnia zadusznego. W czasie koncertów prezentowana jest muzyka jazzowa w wykonaniu wybitnych muzyków
przedstawicieli tego kierunku muzycznego. Tegoroczna dziesiąta już edycja Świętogórskich Zaduszek Jazzowych odbędzie
się 8 listopada 2019 roku o godzinie 20.30.  W tym roku na Świtej Górze wystąpi Włodek Pawlik, pianista, kompozytor.
Jedyny w historii polskiej muzyki jazzowej laureat nagrody Grammy za album Night in Calisia. W jego dorobku znajduje się
ponad 30 autorskich płyt, które zyskały status Złotych i Platynowych. Włodek Pawlik jest absolwentem Akademii Muzycznej
im. F. Chopina w Warszawie, w klasie fortepianu Barbary Hesse-Bukowskiej, gdzie od ponad 10-ciu lat jest wykładowcą i
prowadzi zajęcia z improwizacji jazzowej. Współpracował z legendami amerykańskiego jazzu, takimi jak: Randy Brecker,
Mike Stern, Tom Kennedy, Billy Hart, Arturo Sandoval, Rufus Reid, Scott Hamilton, Sal Nistico, Herb Geller, Richie Cole i
wielu innych. Przez dekadę współpracował z amerykańskim zespołem Western Jazz Quartet, z którym występował w Azji,
Europie i USA. Prócz jazzowej ścieżki ważnym nurtem w twórczości i karierze Pawlika jest muzyka filmowa, wokalna,
symfoniczna, baletowa i oratoryjna. Skomponował ścieżki dźwiękowe m.in. do tak wybitnych obrazów jak: Rewers B.
Lankosza, Pora umierać D. Kędzierzawskiej (w roli głównej Danuta Szaflarska) czy Within the Whirlwind - laureatki Oscara
Marleen Gorris. W programie koncertu zaprezentowany będzie materiał z płyty "Songs Without Words". 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Organizacja wydarzenia kulturalnego 1 dokumentacja fotograficzna

Liczba wystepujących pianistów 1 umowa o dzieło

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

Głównym celem działalności stowarzyszenia jest przywrócenie polskiej kulturze zapomnianych wybitnych kompozytorów
Polskich, tworzących na Świętej Górze w Gostyniu. Celem jest także ochrona i propagowanie dziedzictwa narodowego
rozumianego jako zasoby kulturowe i przyrodnicze, a szczególnie zbiorów muzykaliów znajdujących się w archiwum
świętogórskim i ochrona przyrody i dziedzictwa naturalnego. Do tej pory stowarzyszenie nasze zorganizowało trzynaście
edycji Festiwalu Oratoryjnego „Musica Sacromontana”. W trakcie których występowali wybitni polscy i europejscy muzycy z
maestro Krzysztofem Pendereckim na czele. Stowarzyszenie jest również organizatorem EKO-festynów na Świętej Górze.
Odbyło się już dwanaście edycji festynu, który cieszył się dużym powodzeniem wśród mieszkańców regionu.
Stowarzyszenie organizuje również do dziesięciu lat "Świętogórskie Zaduszki Jazzowe". Jest to koncert prezentujący
muzykę jazzową w wykonaniu wybitnych przedstawicieli tego kierunku muzycznego. Organizacja nasza  wspiera również
młodzież działającą na Świętej Górze i w ramach tej współpracy pomagało w organizacji trzech spotkań młodzieży
Paradiso w latach ubiegłych.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innych
źródeł
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1 Prace organizacyjne i rozliczenie projektu 1 000,00 zł

2 wynagrodzenie dla wykonawcy 11 000,00 zł

3 Wypozyczenie instrumentu na koncert 3 000,00 zł

4 nagłosnienie i oświetlenie konceru 1 800,00 zł

5 promocja koncertu (plakat, ulotki, spot radio elka) 1 800,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 18 600,00 zł 2 300,00 zł 16 300,00 zł
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V. Oświadczenia

Oświadczam(my), 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)1) z opłacaniem należności z tytułu

zobowiązań podatkowych;
4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/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 oferentów

Data: 2019-09-19 10:58:13

Przypisy
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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