
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  

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 
Zadanie publiczne z zakresu 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 

 

Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate, KRS 0000396561, NIP: 614-160-60-96, ul. Jeleniogórska 36/6,  
58-400 Kamienna Góra, nr rachunku bankowego: 81 2030 0045 1110 0000 0259 4270 

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

 

Dagmara Giercarz, tel: 799129908,  
e-mail: greengate.stowarzyszenie@gmail.com 
www.greengate.org.pl 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Ojczyzną moją jest muzyka 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

01.06.2021 Data  
zakończenia 

30.07.2021 

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

Sejm RP ogłosił rok 2021 zarówno Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej, jak i Rokiem Cypriana Norwida. To ważne 
wydarzenie zarówno historyczne, jak i kulturalne. Poezja Norwida, jego magia słowa to niewątpliwie nasze dziedzictwo 
kulturalne. A ono nie byłoby możliwe bez naszej niepodległości, do której walnie przyczyniły się Konstytucje 3 maja i 
Marcowa. Kultura i jej twórcy zawsze wspierali nasze dążenie niepodległościowe. Pamięć o tym jest szczególnie ważna 
na Ziemiach Odzyskanych, które powróciły do macierzy po II wojnie. Mieszkańcom tych terenów należy przybliżać wagę 
odzyskania przez te obszary niepodległości. Pochodzą oni z różnych stron, przesiedleni tu przed laty, ale łączy ich 
polskość, język, religia i kultura. Jej przejawem jest poezja, a najłatwiej rozumianą formą poezji jest poezja śpiewana. 
Szczególnie ta najwyższej próby. Z tych ważnych dla tradycji i kultury Dolnego Śląska powodów zorganizujemy dla jego 
mieszkańców wysokiej jakości wydarzenie artystyczne. Będzie to koncert poetycki pt. „Ojczyzną moją jest muzyka”. 
Wystąpią znani i cenieni artyści: Zespół Bez Jacka z Zbigniewem Stefańskim oraz Irena Salwowska i Zbigniew Pomian. 
Oba zespoły są niezwykle popularne i cenione przez publiczność. Prezentują sztukę na bardzo wysokim poziomie, a z 

 
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.  

mailto:greengate.stowarzyszenie@gmail.com


Dolnym Śląskiem i jego kulturą i najnowszą historią maja bardzo silne więzy. Repertuar obu zespołów, do muzyki 
własnej, słów własnych oraz klasyków (Leśmian, Norwid, Szymborska i inni), oprócz oczywistych wartości artystycznych 
nawiąże do tradycji niepodległościowych. Widzowie doświadczą bezpośredniego obcowania z kulturą wyższą, głębokimi 
i mądrymi tekstami poetyckimi i wezmą udział w wyjątkowym wydarzeniu artystycznym wysokiej rangi. Jest to 
szczególnie istotne w czasie, kiedy publiczność ma niezwykle ograniczone możliwości obcowania z artystami i ich 
twórczością w bezpośredni sposób. Koncert poprowadzi  konferansjer – osoba związana z dolnośląskimi scenami od lat, 
rozpoznawalna przez publiczność, z doskonałymi zdolnościami komunikacyjnymi. Wydarzenie odbędzie się  scenerii 
jednego z dolnośląskich parków zdrojowych. Będzie to miejsce popularne nie tylko wśród mieszkańców miejscowości, 
lecz także kuracjuszy i turystów z całego kraju i zagranicy. Przyczyni się to do szerokiej promocji kultury Dolnego Śląska, 
co będzie wartością dodaną zadania. 
Realizacja zadania odbędzie się w zgodzie z aktualnymi regulacjami Covid 19. W przypadku niemożności zorganizowania 
wydarzenia z udziałem publiczności zostanie ono upublicznione w przestrzeni cyfrowej w sposób pozwalający dotrzeć do 
jak najszerszego grona odbiorców. 
Promocja wydarzenia artystycznego przebiegać będzie za pomocą niezwykle skutecznych mediów społecznościowych i 
w inny sposób w przestrzeni cyfrowej. Wydrukujemy też i rozwiesimy w miejscach publicznych uczęszczanych przez 
miejscowych, turystów i kuracjuszy afisze  z odpowiednimi znakami graficznymi zapraszające do udziału w wydarzeniu. 
Ze względu na popołudniową/wieczorną porę wydarzenia i jego odległość od miejsc zamieszkania artystów konieczny 
będzie dla nich nocleg z obiadokolacją i śniadaniem. 
Zaangażowani artyści: 
- Zbigniew Stefański, lider Grupy bez Jacka: Od lat mieszka i tworzy na Dolnym Śląsku. Za swoją działalność na rzecz 
przemian niepodległościowych lat 80 –tych, jako jeden z nielicznych artystów, odznaczony przez Ministra Kultury 
najważniejszym wyróżnieniem: Medalem  "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", otrzymał też Odznakę za Zasługi dla 
Niepodległości  przyznaną przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zespól jest laureatem 
wszystkich wiodących festiwali poezji śpiewanej m.in. renomowanej dolnośląskiej Ogólnopolskiej Turystycznej Giełdy 
Piosenki w Szklarskiej Porębie, festiwali Yapa, Bazuna, Kropka i wielu innych. Lider jest też obecnie cenionym jurorem 
tych festiwali. Wydał ponad 10 płyt. Brał udział w realizacjach telewizyjnych i teatralnych. 
- Zbigniew Pomian: współpracował z grupą Skaldowie, twórca legendarnej grupy Braci Pomian. Zespół z powodzeniem 
reprezentował wrocławskie środowisko studenckie oraz Dolny Śląsk pod egidą Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego 
oraz Impartu. Uczestniczył w różnych wydarzeniach kulturalnych Wrocławia i wielu programach telewizyjnych. 
Zdobywał laury na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, festiwalach w Zielonej Górze, Piosenki Studenckiej w 
Krakowie, FAMA, Yapa, Bazuna. Współpracował z wrocławskim kabaretem ELITA, nagrywając piosenki do audycji Studio 
202 w Polskim Radiu Wrocław. 
- Irena Salwowska: poetka i pieśniarka, autorka cenionych tekstów piosenek i muzyki. W ciągu ostatnich  lat zawojowała 
scenę piosenki poetyckiej wygrywając między innymi festiwale: Bakcynalia, Kropka, Wrzosowisko, Przy kominku, 
Limanowa- festiwal Piosenki, OPPA- Międzynarodowy Festiwal Bardów. Jest laureatką Bazuny, YAPY, Ogólnopolskiej 
Turystycznej Giełdy Piosenki Studenckiej, Danielki, Nocnika, Kwiatów na kamieniach itd. Może pochwalić się również 
nagrodą Kryształowego Kamertonu ZAKR-u oraz dwiema statuetkami audycji MIKROKLIMAT Polskiego Radia Rzeszów. 
Wspólnie ze Zbigniewem Pomianem wygrała również telewizyjne show „Ja Cię Kręcę” emitowane na antenie TVN, 
prowadzone przez Artura Andrusa.  

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 
Liczba widzów wydarzenia artystycznego 

300 Liczenie widzów przez wolontariuszy 

Liczba osób, do których dotrze promocja 
kultury Dolnego Śląska 

1000 Liczenie widzów przez wolontariuszy, 
relacje w mediach społecznościowych, itp. 

 
Liczba wydarzeń artystycznych 
 

1 Dokumentacja fotograficzna wydarzenia 

 

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

https://pl.wikipedia.org/wiki/Urząd_do_Spraw_Kombatantów_i_Osób_Represjonowanych


Oferent posiada doświadczenie w promowaniu kultury i tradycji regionu od 2011r. Jako organizacja współpracowaliśmy  
np. z lokalnymi JST, domami kultury przy organizacji imprez kulturalnych i masowych promujących Dolny Śląsk i jego 
kulturę i tradycje. Jako osoby prywatne mamy doświadczenie zawodowe w organizacji koncertów i imprez artystycznych  
w dużych obiektach (np. Hala Stulecia, sale teatralne, kinowe itp.) oraz w plenerze. Znamy środowisko artystyczne i 
posiadamy odpowiednie możliwości osobowe i techniczne do realizacji zadania w najwyższej jakości.  
Wydarzenie artystyczne poprowadzi osoba z doświadczeniem scenicznym jako wolontariusz. 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Honoraria wykonawców (łącznie 6 
osób) 

7000 7000 0 

2. Nocleg z wyżywieniem dla 
wykonawców (łącznie 6 osób) 

1800 1800 0 

3. Koszty obsługi technicznej 1200 1200 0 

4.  Koszty konferansjerki 1000  1000 

     

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11000 10000 1000 

 
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 10.02.2021 
.................................................................  
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
  


