
Załączniki do rozporządzenia  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) 

Załącznik nr 1 

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 jest adresowana oferta  

 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 16) 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 e-mail, numer telefonu 

 
nazwa oferenta: Stowarzyszenie na rzecz wspierania twórczości i promocji aktywności "Voice of Art"  
numer: 0000773159 - Krajowy Rejestr Sądowy  
forma prawna: stowarzyszenie 
telefon: 601333059 
strona WWW: www.facebook.com/stowarzyszenie.VoiceofArt  
email: stowarzyszenie.voice.of.art@gmail.com 
 
Adres siedziby: 
ulica: OBORNICKA 36/20  
miejscowość: WROCŁAW 
kod pocztowy: 51-113  
poczta: Wrocław 
 
Adres do korespondencji:  
ulica: OBORNICKA 36/20  
miejscowość: WROCŁAW  
kod pocztowy: 51-113   
poczta:Wrocław 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 
Katarzyna Barska 
adres e-mail: katarzyna.barska@gmail.com 
telefon: 601 333 059 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Mikołajkowe wspomnienia literacko - muzyczne. Recital Iwony Loranc 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

18.11.2021 Data  
zakończenia 

31.12.2021 

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

Dzień mikołajkowy to dzień, kiedy pokazujemy innym, ze o nich myślimy, wręczając im prezenty, niespodzianki. To wspaniały 
moment na prezent w postaci muzyczno - literackiej uczty jaką przygotowaliśmy w prezencie dla publiczności Centrum Kultury w 
Boguszów-Gorce. To nie wielkie miasto nie ma zbyt często szansy uczestniczyć w tak wartościowych wydarzeniach. A dodatkowo w  

 
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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dobie wszechotaczającego kryzysu, który mocno dotyka gospodarstwa domowe, kultura nie znajduje się zwykle na liście 
koniecznych do kupienia „rzeczy”. Dlatego pragniemy, przy okazji „Mikołajek” sprawić mieszkańcom prezent i zaprosić ich na 
niezwykły koncert.  
Nasz projekt to recital obejmujący utwory muzyczno-literackie najznakomitszych artystów, takich jak: Agnieszka Osiecka, Marek 
Grechuta, Bułat Okudżawa, Maria Koterbska, Ludmiła Jakubczak, Łucja Prus, Bolesław Leśmian czy Cyprian Kamil Norwid. Nie przy 
jednym utworze publiczność śpiewać będzie razem z artystką. Pragniemy zaprezentować najwspanialsze utwory w nowych, 
poetyckich aranżacjach zaśpiewanych przez wspaniały polski głos - Iwonę Loranc.  
Iwona Loranc zadebiutowała przed laty w "Piwnicy Zamkowej" w Bielsku-Białej. W roku 2001 zaczęła występować na estradach i 
festiwalach z zespołem Tricolor. W roku 2003 wydali swą pierwszą płytę, która potwierdziła swoją renomę jednej z 
najwybitniejszych interpretatorek piosenki artystycznej w Polsce. W 2009 roku wielkim sukcesem na Liście Przebojów Trójki stał się 
utwór pt. "Szukałem Cię wśród jabłek" zaśpiewany w duecie z Grzegorzem Tomczakiem. Utrzymywał się on przez kilka tygodni na 
pierwszym miejscu. Od 2014 roku Iwona gra w spektaklu Teatru Buffo w reżyserii Mariana Opani "Cohen-Nohavica". Największe 
przeboje Leonarda Cohena spotykają się z balladami Jaromira Nohavicy, gdzie oprawą muzyczną zajmuje się Janusz Stokłosa, a 
ruchem scenicznym - Janusz Józefowicz.  
Recital Iwony Loranc, przy akompaniamencie Dawida Troczewskiego, odbędzie się w okresie „mikołajkowym” 5.12.2021 r. w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej-Centrum Kultury na pl. Odrodzenia 4 w miejscowości Boguszów-Gorce . Utrzymując klimat 
świąteczny odbędzie się na Sali z ustawieniem widowni w postaci stolików.  Oprócz świątecznego nastroju, utrzymamy dzięki temu 
konieczny dystans pomiędzy publicznością. Pragniemy dotrzeć najbardziej do lokalnych seniorów, którzy z wydarzeń kulturalnych 
korzystają najrzadziej, zwykle z powodów ekonomicznych. 
Warsztaty zostaną zrealizowane z uwzględnieniem przepisów Art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami, tj. usunięte zostaną bariery architektoniczne dostępu dla osób poruszających się na wózkach 
oraz o kulach, ustawienie sali i stolików ułatwi skorzystanie z oferty osobom niepełnosprawnym fizycznie oraz niewidzącym z psim 
przewodnikiem, w pobliżu znajduje się także toaleta z przepisowa szerokością drzwi. Informacje o koncercie pojawia się na stronie 
www Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w Boguszowie-Gorce, strona zaopatrzona jest nakładką ułatwiająca korzystanie 
z niej przez osoby niedowidzące. 
Koncert rozreklamowany zostanie dwutorowo. Z jednej strony, plakatami w najczęściej uczęszczanych miejscach w Boguszowie-
Gorce oraz okolicach oraz drogą internetową. Informacje zostaną upublicznione w grupach tematycznych oraz innych promujących 
wydarzenia we Boguszowie – Gorce i okolicach a także listą malinową Centrum Kultury. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Przypomnienie twórczości nieżyjących 
artystów 

Min. 12 utworów Przypomnienie 12 najpiękniejszych utworów 

takich atystów jak:  Osiecka, Grechuta, 
Okudżawa, Koterbska, Ludmiła Jakubczak, Łucja 
Prus, Leśmian czy Norwid. 

Uczestnictwo w koncercie 120 osób Fotorelacja oraz krótkie relacje foto i video na 
bieżąco, na profilu stowarzyszenia. 

 

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

Stowarzyszenie na rzecz wspierania twórczości i promocji aktywności "Voice of Art" to młoda formacja zrzeszająca doświadczonych, wieloletnich 
działaczy kultury, osoby z doświadczeniem w NGO's a także samych artystów. Każdy z nich ma na koncie znaczące wydarzenia kulturalne (tj. 
festiwal Jazz nad Odrą, Festiwal PPA, koncerty Narodowego Forum Muzyki, imprezy masowe, imprezy charytatywne itd). Osobiste doświadczenia w 
organizacji wydarzeń kulturalnych, promocji sztuki, rozwoju wolontariatu i działań filantropijnych pozwalają na organizację projektów łączących 
różnorodne grupy i wartości. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz kultury i sztuki, głównie przez wspieranie przedsięwzięć 
artystycznych, również dzieci i młodzieży, oraz promocji twórczości i edukacji kulturalnej. Doświadczenie większości członków stowarzyszenia sięga 
20 lat, nie tylko w planowaniu, koordynowaniu i realizacji dużych projektów, ale także w ich rozliczaniu m.in. z funduszy MKiDN. Wśród członków 
stowarzyszenia znajdują się także fotografowie z dorobkiem międzynarodowym, wykładowcy fotografii na wydziale dziennikarstwa UWr. 
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie 
Stowarzyszenie "Voice of Art" w ostatnim czasie głownie realizowało część cyklu warsztatów fotograficznych połączonych ze zwiedzaniem miasta. 
Odbyły się one do tej pory we Kłodzku, Szczecinie, Opolu, Wałbrzychu wkrótce także w Warszawie.  Zimą 2020, w związku z dużymi obostrzeniami 
zdecydowaliśmy się na realizację projektu online, dzieki wsparciu finansowemu Prezydenta Wrocławia. Były to warsztaty z podstaw tworzenia 
biżuterii artystycznej techniką sutasz skierowane do mieszkańców Wrocławia. Zrealizowaliśmy także warsztaty sutasz na żywo w Kamiennej Górze. 
Obecnie, dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska realizujemy projekt wydawniczy promujący region (polega na 
przygotowaniu i wydrukowaniu albumu z portretami i biograficznymi historiami dolnośląskich, znanych muzyków. Projekt nosi nazwę “Muzyczne 
portrety Dolnego Śląska”). Działalność koncertowa to w przyszłości głównie zadanie stowarzyszenia. Doświadczeniem w takich realizacjach może się 
pochwalić większość członków stowarzyszenia (największe doświadczenie: Katarzyna Barska – producent w klubie Eter, JnO, WFFM, WroSound; 
Renata Majewska – JnO, PPA, WroSound) 
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania  komputer osobisty typu laptop 



 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1 Wynagrodzenie artystów (wraz z noclegiem) 4500,00 4500,00 0,00 

2 Wynajem Sali wraz z nagłośnieniem, oświetleniem, 
realizatorami i obsługą techniczna 

1800,00 1800,00 0,00 

3 Zaiks 450,00 450,00 0,00 

4 Plakaty A1 – 10szt 100,00 100,00 0,00 

5 Wynagrodzenie osoby zajmującej się promocją, 
przygotowaniem plakatów, banerów internetowych oraz 
kampanią medialną a także opieką nad artystami dniu 
koncertu 

600,00 600,00 0,00 

7 Księgowość 150,00 150,00 0,00 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 7600,00 7600,00 0,00 

 
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)* 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. 

 
 
 
 
 

.................................................................                                                  Data :  28.10.2021 

 
 
 
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 


