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· QS, ZQ f RO ZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

?b1QS: _ o 
1...k~=...?.C.D.,m;Jb'ćl::lil . ee- e-s~e'sobu wypełniania oferty: 

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instruktjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niev.1aśeMlą odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład : ,,pGGiefaflie*/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
do którego adresowana jest oferta 

2. Rodzaj zadania publicznego1> 
Z zakresu zadań publicznych dotyczących kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

li. 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 

MIŃSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE, STOWARZYSZENIE, KRS 0000121610, 

UL. WARSZAWSKA 173, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, www.facebook.com/minskietowarzystwo.muzyczne/ 

e-mail: mtm@minskmaz.com, Tel. 

konto bankowe o numerze 21 9226 0005 0024 5818 2000 0010 

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

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Majowe koncerty dla Mińszczan 

2. Termin realizacji zadania publicznego2> 
Data 10.05.2019 I Data 130.06.2019 
rozpoczęcia zakończenia 

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

Celem zadania jest organizacja dwóch koncertów dla społeczności miasta Mińsk Mazowiecki , uświetniających 598 
rocznicę lokacji miasta Mińsk Mazowiecki: 

1. Koncert zespołu DGZZ 23 maja 2019 r. w Miejskiej Szkole Artystycznej . Zespól DGZZ powstał w 2002 roku i stanowi 
kontynuację solowej działalności mińszczanina Daniela Gałązki. Muzycy zaprezentują „I zobacz" - trzecią płytę zespołu 
zaaranżowaną i nagraną w nowym składzie , z wyjątkowymi muzykami Piotrem Aleksandrowiczem i Krzysztofem Szmańdą. 
Twórczość zespołu jest w pełni autorska. Łączy w sobie różne muzyczne style, wynikające z poszczególnych inspiracji 
członków zespołu . 
2. Koncert „Ławecki, Rymanowski , Trzaskowski" 31 maja 2019 r. w Miejskim Domu Kultury. Artyści to uznani muzycy 
wykształceni klasycznie : Emil Ławecki - tenor, Patryk Rymanowski - bas, Krzysztof Trzaskowski - pianista. Przedstawią 
mińszczanom pieśni oraz arie operowe, sięgając również do Stanisława Moniuszki. 

Przewidywana liczba odbiorców obydwu koncertów to ok. sześćset osób. Zadanie zorganizowane zostanie (wkład 
osobowy) przez koordynatora działań MTM oraz dyplomowanych muzyków- absolwentów akademii oraz UM im. F. 
Chopina. Pracę przy promocji projektu wykonają wolontariusze Mińskiego Towarzystwa Muzycznego - młodzież 
współtworząca Chór Mińskiego Towarzystwa Muzycznego oraz muzycy i melomani zrzeszeni w stowarzyszeniu. 
Odbiorcami będą mieszkańcy miasta Mińsk Mazowiecki . 

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 
Planowany poziom osiągnięcia 

Sposób monitorowania rezultatów/ źródło Nazwa rezultatu rezultatów (wartość 
informacji o osiągnięciu wskaźnika docelowa) 

Zorganizowanie koncertu zespołu Szt.1 Zdjęcia, umowy o dzieło 
DGZZ 23.05.2019 r. 

Zorganizowanie koncertu „Ławecki, Szt. 1 Zdjęcia, umowy o dzieło 
Rymanowski, Trzaskowski" 31 .05.2019 
r. 
Udział mieszkańców miasta Mińsk Ok. 600 osób Fotorelacje 

Mazowiecki w koncertach 

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

Mińskie Towarzystwo Muzyczne działa od osiemnastu lat. W dorobku min. ma zorganizowanie kilkuset koncertów muzyki 
różnej z udziałem wielotysięcznej widowni, trzy edycje Festiwalu jazzowego, dziesięć edycji Letniego Festiwalu Orkiestr 
Dętych , współorganizację siedmiu edycji Festiwalu 4M . Zorganizowano kilkaset koncertów edukacyjnych dla dzieci oraz 
młodzieży szkól miejskich oraz gminy Mińsk Mazowiecki. We współpracy z Powiatem Mińskim zorganizowano dwanaście 
edycji Powiatowych Spotkań Chóralnych. Zasoby wykorzystane do realizacji zadania to: wolontariat oraz zasoby rzeczowe: 
komputery, drukarki, kserokopiarki. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych 
PLN 

źródeł 

1. 
Koszt 1 - Honoraria wykonawców 10.000 
koncertów 

2. Koszt 2 - Organizacja 2 koncertów 1.000 

3. Koszt 3 

4. Koszt 4 
5. Koszt 5 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11 .000 10.000 1.000 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my) , że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tew): 
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego; 
3) oferent* I efefeAGi* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* I zalega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* / efefeflGi* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części li 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. 

P~~-M . 
··· ·· ········ · ···· ····· ·· Emu·iawecki ·· ·· · ··· ·· · ·· ·· ·· ··· ·· ··· 

Skarbnik MTM ··········· ·············· ···c5;~·:;z:_········ ·········· ·· 
Piotr Gronek 

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

Data 08.05.2019 r. 

,~ l ŃSK IE TOWAR ZYS TWO 
MUZYCZNE 

ul. Warszawska 173 
0 5-300 Mif\sk Mazowiecki 

NIP 822-19-37 -287 


