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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie 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

Prezydent Olsztyna

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) 16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

4. Tytuł zadania publicznego Sercem widzę więcej- debiutancka płyta Daniela Rupińskiego

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-10-29 Data

zakończenia 2018-12-28

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

nazwa: Fundacja Szansa Dla Niewidomych
forma prawna: fundacja
KRS: 0000260011
adres siedziby: Erwina Kruka, 39/415, 10-542 Olsztyn, poczta: Olsztyn

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: justyna.sobota@szansadlaniewidomych.org, telefon:
695966540

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Justyna Sobota, adres e-mail:
justyna.sobota@szansadlaniewidomych.org, telefon: 695966540

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Zadanie, które zrealizujemy dotyczy promowania lokalnej twórczości i debiutów artystycznych.
Zadanie zostanie zrealizowane w trzech etapach:
1. Nagranie i wydanie debiutanckiej płyty Pana Daniela Rupińskiego. Zrealizowanie profesjonalnej sesji zdjęciowej
2. Promocja płyty w różnych kanałach odbioru: radio, telewizja, gazeta, media społecznościowe
3. Koncert podsumowujący działania i promującego twórczość Pana Daniela Rupińskiego

Etap pierwszy czyli nagranie w studiu i wydanie 100 szt. płyty będzie obejmowało 10 utworów poezji Pana Marka Urbana
w aranżacji muzycznej oraz wokalnej Daniela Rupińskiego. Dodatkowo zostanie zorganizowana profesjonalna sesja
zdjęciowa, która w kolejnym etapie posłuży w akcji promocyjnej oraz do projektu okładki płyty
Etap drugi będzie obejmował wszelkie działania promocyjne artysty i jego twórczości oraz dystrybucję płyty. Ponadto
zostanie stworzona profesjonalna strona internetowa Pana Daniela Rupińskiego
Etap trzeci będzie finalnym działaniem mającym na celu zaprezentowanie szerszej publiczności twórczości Pana Daniela
Rupińskiego. Zostanie zorganizowany koncert poprowadzony przez profesjonalnego konferansjera
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Cel realizacji zadania
Celem projektu jest przede wszystkim promowanie debiutu artystycznego Pana Daniela Rupińskiego.
Osiągniemy to poprzez:
Nagranie i wydanie jego pierwszej płyty pt. „Sercem widzę najwięcej”,
Zrealizowaniem profesjonalnej sesji zdjęciowej artysty. Materiały te będą doskonałym narzędziem w działaniach
promocyjnych,
Zorganizowaniem szeroko zakrojonej akcji promocyjnej w prasie, radiu, telewizji oraz mediach społecznościowych.

Miejsce realizacji zadania
Tyflopunkt w Olsztynie Fundacji Szansa dla Niewidomych, ul. Erwina Kruka 39/415, 10-542 Olsztyn

Grupa odbiorców zadania
Daniel od urodzenia jest związany z miastem Olsztyn gdzie pracuje, działa artystycznie i się rozwija. Zasługuję na promocję
swojego talentu. Jego muzyka nie ma określonej grupy odbiorców. Jest skierowana do osób lubiących lekkie dźwięki i
poetyckie teksty. Na początek płyta w ramach działań projektu jest skierowana do instytucji kulturalnych w Olsztynie oraz
jego mieszkańców, aby promować jego twórczość.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Proponowany projekt jest bardzo kosztowną inwestycją na którą Fundacja Szansa dla Niewidomych nie posiada funduszy
dlatego potrzebujemy wsparcia z dotacji. Wkład Fundacji będzie obejmował ok 70 h pracy wolontariuszy w celu obsługi
zadania na każdym etapie jego realizacji. Ponieważ Daniel jest osobą niewidomą będzie potrzebował wsparcia podczas
nagrania w studiu, przy sesji zdjęciowej. Wolontariusze zajmą się organizacją koncertu oraz będą wspierać kampanię
promocyjną oraz dystrybucję płyty

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Rezultaty trwałe:
- profesjonalne nagranie materiału na płytę
- wyprodukowanie 100 sztuk płyty, w tym 20 egzemplarzy trafi do Urzędu Miasta Olsztyn
- wypromowanie lokalne artysty;
rezultaty miękkie:
- Wpłynie pozytywnie na Daniela. Da mu szansę na zaistnienie jako zawodowy muzyk. Będzie także uhonorowaniem jego
wieloletniej pracy na rzecz lokalnej kultury,
- Ponadto zrealizowanie tego projektu będzie przykładem dla innych osób oraz instytucji, że dysfunkcje fizyczne nie są
barierą w realizowaniu swoich marzeń.
- Projekt pokaże także, że osoby niepełnosprawne wzrokowo są pełnosprawne społecznie.
- Zorganizowanie koncertu wpłynie na integrację środowiska pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz podniesie
świadomość społeczną
- Wpłynie także na pozytywny obraz Urzędu Miasta jako instytucji wrażliwej na potrzeby wszystkich mieszkańców.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 Koordynacja projektu projektu i
obsługa księgowa 900,00 zł 900,00 zł 0,00 zł

2
Nagranie i zmiksowanie materiału w
studiu nagraniowym (14 h x 123 zł

brutto)
1 722,00 zł 1 722,00 zł 0,00 zł

3 Profesjonalna sesja zdjęciowa artysty 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

4 Projekt okładki płyty, wkładki do płyty
oraz plakatów promocyjnych 450,00 zł 450,00 zł 0,00 zł
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5 Wyprodukowanie płyty debiutanckiej
(100 szt x 5,6 zł brutto) 560,00 zł 560,00 zł 0,00 zł

6 Wydruk plakatów promocyjnych (30
szt x 5 zł brutto) 150,00 zł 150,00 zł 0,00 zł

7
Zaprojektowanie i stworzenie

profesjonalnej strony internetowej
artysty

800,00 zł 800,00 zł 0,00 zł

8

Wynajęcie konferansjera do
poprowadzenia koncertu

podsumowującego projekt i
promującego płytę

750,00 zł 750,00 zł 0,00 zł

9

Wynajęcie sali oraz sprzętu
potrzebnego podczas koncertu
podsumowującego projekt i

promującego płytę

750,00 zł 750,00 zł 0,00 zł

10 Artykuły promocyjne w prasie (2 x
300 zł ) 600,00 zł 600,00 zł 0,00 zł

11 Kampania promocyjna w radiu 600,00 zł 600,00 zł 0,00 zł

12

Wsparcie wolontariuszy przy każdym
etapie realizacji projektu ( asysta
artyście, kampania promocyjna,
dystrybucja), 70 h x 14 zł brutto

980,00 zł 0,00 zł 980,00 zł

Koszty ogółem: 9 262,00 zł 8 282,00 zł 980,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.

.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:

1. Wyciąg z ewidencji lub inny dokument wymagany papierowo (fakultatywny - niezłożony)
2. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem (fakultatywny - niezłożony)

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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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