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

II. Dane oferenta(-tów)

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
, In., '/'non gd

H ł

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta

Burmistrz Miasta Gostynina I

2. Rodzaj zadania publicznego” 19) turystyka i krajoznawstwo

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

ARCE CANT.
Wpis do ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych w Starostwie Powiatowym w Gostyninie,
nr 13 w rejestrze
siedziba - 09-500 Gostynin, ul. Zamkowa 31
arcecantores@qmail.com tel. 500 398 004

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

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

1. Tytuł zadania publicznego Organizacja krajoznawczo - kulturalnej wycieczki 
turystycznej dla mieszkańców miasta będących 
miłośnikami muzyki.

2. Termin realizacji zadania publicznego21 Data 
rozpoczęcia

14.03.2020r. Data 
zakończenia

07.05.2020r.

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

Zadanie polega na zorganizowaniu wycieczki krajoznawczo - kulturalnej do „miasta kultury" - Łodzi. 
Wyjazd przeznaczony będzie dla mieszkańców naszego miasta będących miłośnikami muzyki 
chóralnej oraz członków Miejskiego Chóru Arce Cantores.

Wycieczka obejmować będzie zwiedzanie oraz poznanie najważniejszych obiektów kulturalnych w 
tym szczególne Teatru Wielkiego w Łodzi. Zwiedzanie zostanie zakończone udziałem w operze 
Giuseppe Verdiego "Nabuco".

Wyjazd ten poszerzy naszą wiedzę o zwiedzanym mieście, wzbogaci doświadczenia artystyczne. 
Mamy nadzieję, że udział w tym przedsięwzięciu zaowocuje większą aktywnością w lokalnych 
imprezach kulturalnych oraz wyjazdach, poszerzy się grono uczestników w zespołach wokalnych, 
scholach czy też chórach. Takie wydarzenie artystyczne pozwoli rozbudzić zainteresowania 
turystyczne, muzyczne jak również pozwoli zaktywizować społeczność lokalną.

mailto:arcecantores@qmail.com


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.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu Planowany poziom 

osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Zwiedzanie Łodzi 35 osób dokumentacja fotograficzna

udział koncercie 
beneficjentów projektu

35 osób lista obecności, dokumentacja fotograficzna

poszerzenie wiedzy 
kulturalnej i krajoznawczej 
uczestników wyjazdu, 
rozbudzenie ich 
zainteresowań

35 osób lista obecności, fotografie

Integracja społeczności
[lokalnej

35 osób dokumentacja fotograficzna

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

Arce Cantores Gostyńskie Stowarzyszenie Śpiewacze skupia osoby, które reprezentują różne grupy zawodowe - są to 
urzędnicy samorządowi, pedagodzy, przedstawiciele służby zdrowia, przedstawiciele służb mundurowych, studenci 
oraz młodzież z terenu miasta Gostynina. Różni nas wiele: wiek, wykształcenie, płeć, ale nie różni nas jedno... pasja i 
miłość do muzyki.

I

W stowarzyszeniu działają ludzie-pasjonaci, którzy realizują swoje pasje, popularyzując kulturę muzyczną w naszym 
mieście. Przedstawiciel stowarzyszenia - Oferenta był pomysłodawcą Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego Avis 
Cantores. Od 2019 r. z inicjatywy Burmistrza Miasta Gostynina festiwal na stałe wpisał się w kalendarz imprez 
miejskich. Oferent brał udział w wyjazdach organizowanych na koncerty oraz konkursy Mnin. na festiwal chórów 
Cantate w Rogozinie w związku z tym nie sprawi to dla niego trudności w zorganizowaniu tego typu wyjazdu.

Przedstawiciel Oferenta brał czynny udział w przygotowaniach do różnych kulturalnych imprez miejskich np. 
koncertu na Zamku Gostynińskim podczas prezentacji repliki Jana Matejki, 25 leciu konkursu piosenki 
dziecięcej i młodzieżowej - GAMA 2019 (Miejskie Centrum Kultury Gostynin), Kolędowaniu z Akademią 
Przedszkolaka wraz z gwiazdą wieczoru znanym muzykiem i kompozytorem Krzysztofem Antkowiakiem, 
Kolędowaniu na Wigilii Miejskiej z mieszkańcami miasta oraz grupą dziecięcą Arce Kids, oraz wielu innych 
imprezach. Jako przedstawiciel innego chóru organizował wielokrotne wyjazdy na konkursy i festiwale. Ma 
duże doświadczenie w organizowaniu tego typu przedsięwzięć.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN

Z dotacji Z innych 

źródeł



1. Przewóz osób autokarem do Łodzi 950,00 950,00

2. Zakup biletów dla uczestników projektu 1050,00 1050,00

I 3. Wyżywienie 525,00 525,00
-

4. Ubezpieczenie ONW na wyjazd 85,00 85,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2.610,00 2.000,00 610,00

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 nai 

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 11.02.2020 r.r
IkdiM h k iWiiu.
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów)


