
Mińsk Mazowiecki, dnia02.04.2015 

Data i miejsce złożenia oferty 
(wypełnia organ administracji publicznej) 

OFERTA/OFERTA~/SPÓLNAM 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ( YCH)/PODMIOTU ( Ó1A'), O KTÓRYM ( YCH) MOV.'-A 1N ART. 3 
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KV.'IETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

I O WOLONT/\RI/\CIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)M, 
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

Z zakresu zadań publicznych dotyczących 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
(rodzaj zadania publicznego2l) 

Organizacja koncertu zespołu czerwone Gitary dla mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki 
(tytuł zadania publicznego) 

w okresie od 15.04.2015 do 15.06.2015 

W FORMIE 
POV•/IERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA 

PUBLICZNEGO 1l 

PRZEZ 

Miasto Mińsk Mazowiecki 
(organ administracji publicznej) 

składana na podstawie przepisów działu li rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
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I. Dane oferenta/eferent811.•1131 

1) nazwa: Mińskie Towarzystwo Muzyczne 

2) forma prawna:4
) 

(x) stowarzyszenie 

( ) kościelna osoba prawna 

( ) spółdzielnia socjalna 

( ) fundacja 

) kościelna jednostka organizacyjna 

( ) inna .............................................. . 

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji: 51 

KRS 0000121610 
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6l 04.07.2002 r. 

5) nr NIP: 822-19-37-287 nr REGON: 711665462 

6) adres: 
miejscowość: Mińsk Mazowiecki ul.: ul. Warszawska 173 
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7l ........................................................ . 

gmina: Mińsk Mazowiecki powiat:8l miński 
województwo: mazowieckie 

kod pocztowy: 05-300 poczta: Mińsk Mazowiecki 

7) tel.: 508 861631 faks: .......................................................................... . 

e-mail: mtm@minskmaz.com http://mtm.minskmaz.com 

8) numer rachunku bankowego: 21 9226 0005 0024 5818 2000 0010 
nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim 

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oforentó'ł/l: 
a) Emil Ławecki - prezes 
b) Piotr Gronek - skarbnik 

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej 

zadanie, o którym mowa w ofercie:9l 

Mińskie Towarzystwo Muzyczne 

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr 

telefonu kontaktowego) 
Emil Ławecki 504 522 025, Piotr Gronek 502 509 721 

12) przedmiot działalności pożytku publicznego: 

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego 

organizowanie koncertów, imprez muzycznych, prowadzenie Chóru Kameralnego, 

zespołów muzycznych, organizowanie i prowadzenie biblioteki muzycznej i płytoteki, 

organizowanie koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 
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b) działalność odpłatna pożytku publicznego 

koncerty, cegiełki wejściówki na koncerty 

13) jeżeli oferent /oferenci± prowadzi/prowadzą±} działalność gospodarczą: 
a)numer wpisu do rejestru przedsiębiorców: statut i wpis do KRS umożliwia 

prowadzenie działalności gospodarczej (wpis do Rejestru Przedsiębiorców pod nr 
0000121610) ale nie jest prowadzona. 
b)przedmiot działalności gospodarczej 

I Nie prowadzi 

li. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej 

wraz z przytoczeniem podstawy prawnej101 

I Nie dotyczy 

Ili. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji 

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego 

Zadanie polega na organizacji koncertu zespołu Czerwone Gitary. 

Czerwone Gitary - polski zespół rockowy założony przez Jerzego Kosselę i Henryka 

Zomerskiego 3 stycznia 1965 roku. Uważany jest za jeden z najważniejszych zespołów w 

historii polskiej muzyki. Ze względu na podobny image, charakter muzyki, a także ogromny -

jak na warunki socjalizmu lat 60. - sukces komercyjny i popularność w kraju i za granicą często 

traktowany jako odpowiednik grupy The Beatles po wschodniej stronie żelaznej kurtyny. 

Zakłada się, że koncert zespołu Czerwone Gitary połączy pokolenia mińszczan. Koncert, 

odbędzie się w hali widowiskowo- sportowej Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Mińsku 

Mazowieckim w dniu 22 maja 2015 roku i będzie pierwszą szansą ukazania mińskiej 

publiczności twórczości tego zespołu. Organizacja koncertu połączona jest z uroczystymi 

obchodami 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim. Po koncercie 

widzowie będą mieli okazję spotkać się i porozmawiać z artystami. 

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich 

przyczyn oraz skutków 

Mińsk Mazowiecki pozostaje na obrzeżu tras koncertowych światowej sławy artystów. W 

naszym mieście istnieje zadeklarowana publiczność, która odczuwa potrzebę zapoznania się z 
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muzyką graną na żywo. Zespół Czerwone Gitary przygotowuje i daje profesjonalne koncerty 

promujące ambitną muzykę wokalną. Miasto Mińsk Mazowiecki oferując koncert na wysokim 

poziomie przyczynia się do wzrostu świadomości kulturalnej mieszkańców oraz pozwala 

twórczo spędzać wolny czas. Dzięki tej ofercie koncertowej oraz edukacji muzycznej 

mieszkańcy Mińska Mazowieckiego, bez względu na wiek, znajdą dla siebie odpowiednie 

piosenki z repertuaru Czerwonych Gitar oraz poznają tajniki tworzenia i odbioru muzyki. 

Istnieje potrzeba finansowego wsparcia ze strony miasta, ponieważ mamy do czynienia z 

profesjonalnymi artystami i muzyką ambitną, która ma grono ciekawych świata odbiorców. 

Przewidywana liczba odbiorców koncertu to 500 osób. Koncert zespołu Czerwone Gitary 

będzie niezwykłym, niepowtarzalnym wydarzeniem artystycznym. Efektem będzie rozwój 

kompetencji kulturowych mińskich miłośników muzyki oraz zaznaczenie Mińska 

Mazowieckiego na mapie ważnych miejsc dla współczesnej sztuki muzycznej oraz 

uświetnienie 100 -lecia Szkoły Podstawowej nr 1. 

3. Opis grup adresatów zadania publicznego 

Mieszkańcy Miasta Mińsk Mazowiecki 

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją 

zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do 

podwyższenia standardu realizacji zadania. 111 

I Nie dotyczy 

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/efereRei~ otrzymał/etrzymali¼} dotację 
na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z 

podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił 

dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .111 

I Nie dotyczy 

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji 

Celem zadania jest prezentacja twórczości współczesnych artystów z zespołu Czerwone Gitary 

mińskiej publiczności, zaznajomienie jej z wysokiej jakości muzyką wokalną. Pośrednio 

przyczyni się to do podwyższenia kompetencji kulturowych wielu pokoleń mińszczan. 

Realizacja zadania wpłynie również na integrację środowiska miłośników muzyki zespołu 

Czerwone Gitary. 
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7. Miejsce realizacji zadania publicznego 

Hala widowiskowo-sportowa Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim 

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12l 

W ramach zadania należy podjąć następujące działania: 
- podpisać umowy z artystami 
- wynająć salę w celu przeprowadzenia koncertu 
- opracować projekt plakatu i rozesłać do prasy oraz mediów 

- zapewnić obsługę techniczną, miejsca występu oraz obsługę artystów - koordynacja 

przeprowadzenie zadania 
- rozliczyć merytorycznie i finansowo zadanie. 

9. Harmonogram13l 

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 15 kwietnia 2015r. do 15 czerwca 2015 r. 

Poszczególne działania w Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot 

zakresie realizowanego zadania poszczególnych działań odpowiedzialny za działanie w 
publicznego14l zakresie realizowanego zadania 

publicznego 

- podpisanie umów z artystami do 22 maja 

- wynajęcie sali do 22 maja 

- opracowanie projektu plakatu i do 22 maja 

rozesłanie do prasy oraz mediów 

- bezpośrednia organizacja maj 
koncertu-miejsce występu, 

obsługa techniczna i obsługa Mińskie Towarzystwo Muzyczne 

artystów, 

- koncert 22 maja 

- rozliczenie merytoryczne i 
do 15 czerwca 

finansowe zadania. 

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15l 

- wzrost kompetencji kulturowej mińskich miłośników współczesnej muzyki wokalnej, 

- budowa wizerunku Mińska Mazowieckiego jako miejsca ważnych wydarzeń kulturalnych i 

artystycznych w regionie, 
- uświetnienie obchodów 100-lecia Szkoły podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim, 

- przybliżenie mieszkańcom Mińska Mazowieckiego dorobku muzycznego Czerwonych Gitar. 
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IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego 

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów: 

Lp Rodzaj kosztów16l Koszt z tego z tego Koszt 
całkowity do pokrycia z finansowych do pokrycia 

(w zł) z środków z wkładu 

- wnioskowa 
własnych, 

osobowego, -N 
środków z 

~ nej dotacji innych źródeł w tym pracy 
> 
3i: (w zł) , w tym wpłat społecznej o 

~ ~ 
członków Q) +-' > i opłat +-' Vl .... 

Vl o ro o C: ·- adresatów i świadczeń C: "O E 
"O Q) zadania wolontarius Q) ........ ·ro . ...., 

+-' 
publicznego17l 'U N N 

'Vl Vl "O zy (w zł) o o o 
(w zł) - :::.::: o::: 

I 

Koszty 
merytoryczne18l 

po stronie Mińskiego 
Towarzystwa 
Muzycznego (nazwa 
Oferenta)19l: 

1 14.750 Kon- 14.750 10.000 4.750 -
1) Wynagrodzenia 

cert 
wykonawców 
koncertu 
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Koszty obsługi20l 
li zadania publicznego, 

w tym koszty 
administracyjne po 
stronie Mińskiego 
Towarzystwa 
Muzycznego (nazwa 
Oferenta)19l: 
1) księgowość 5 30 Godz. 150 o o 150 

2) koordynacja, 40 20 Godz. 1.000 o o 800 
obsługa i organizacja 
koncertu 

Ili Inne koszty 
koncertu, w tym 
koszty wyposażenia 
i promocji po stronie 
Mińskiego 

Towarzystwa 
Muzycznego (nazwa 
Oferenta}1 
Projekt plakatu 1 300 osoba 300 o o 300 

Ogółem: 
16.000 10.000 4.750 1.250 

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego 

1 Wnioskowana kwota dotacji 
10.000 zł 62,50% 

2 Środki finansowe własne17 ' 0zł 0% 

3 Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe 
4.750 zł 29,69 % 

wymienione w pkt. 3.1-3.3)11
) 

3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17l 2.000 zł 12,50% 

3.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: 
dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu 

O zł 0% 
terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy 
strukturalnych)17l 

3.3 pozostałe17) 2.750 zł 17,18% 

4 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca 
1.250 zł 

społeczna członków) 7,81% 
5 Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4) 16.000 zł 100% 

7 



3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych211 

Nazwa organu administracji Kwota Informacja o tym, Termin 

publicznej lub innej środków czy wniosek (oferta) rozpatrzenia - w 

jednostki sektora finansów o przyznanie środków przypadku 

publicznych 
(w zł) został(-a) rozpatrzony(- wniosków (ofert) 

a) pozytywnie, czy też nierozpatrzonych 
nie został(-a) jeszcze do czasu złożenia 

rozpatrzony(-a) niniejszej oferty 
Nie dotyczy - - -

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: 

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego 

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22l 

Projekt będzie realizowany przez koordynatora działań Mińskiego Towarzystwa Muzycznego 
oraz dyplomowanych muzyków - absolwentów Akademii Muzycznej w Poznaniu, Akademii 
Muzycznej w Gdańsku, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Muzycznego w 
Warszawie. 
Nieodpłatną pracę przy realizacji projektu wykonają wolontariusze Mińskiego Towarzystwa 
Muzycznego - młodzież współtworząca Chór Mińskiego Towarzystwa Muzycznego oraz 
muzycy i melomani. 

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów-lł przewidywane do wykorzystania przy realizacji 
zadania 23l 

Wkład rzeczowy: 
siedziba w obiekcie Miejskiego Domu Kultury - ,,Zielonym Domku", kserokopiarka, 
drukarka, komputer. Nieodpłatne użyczenie samochodów członków Zarządu 
Stowarzyszenia. 

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju 
(ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją 
publiczną). 

Zorganizowanie kilkuset koncertów z udziałem wielotysięcznej widowni. Trzy edycje 

Festiwalu jazzowego, sześć edycji Letniego Festiwalu Orkiestr Dętych. Współorganizacja 

trzech edycji Festiwalu 4M. 

4. Informacja, czy oferent/oferenci-lł przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego 
w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Nie 
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Oświadczam (-y), że: 

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego 

oferenta/oferentó•.•/1; 

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie11 opłat od adresatów zadania; 

3) oferent/oferenci11 jest/są 11 związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 15.07.2015 r. 

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i 

przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, 

osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm .); 

5) oferent/oferenci 11 składający niniejszą ofertę nie zalega ( ją)/il!alega( ją) 11 z opłacaniem należności 
z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia spoleczne 11; 

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą 

ewidencją±l7 
7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym. 

Załączniki: 

M IŃSK I E TOWARZYSTWO 
MUZYCZNE 

ul. Warszawska 173 
05-300 Mifisk Mazowiecki 

NIP 8 22-19-37 -287 

(podpis osoby upoważnionej 

lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu 

oferenta/ ofe re ntó•i/1 

Data ... Q?J/?..Y'. .. -t!.d..f. ............ . 

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji241 

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż 

wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument 

potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferentaf--ew). 

Poświadczenie złożenia oferty251 

Adnotacje urzędowe251 


