
URZĄDMIASTA ,,,Q// JA 
Mil'/SK MAZOWIECKI (l j 7 '\- ~~ 

~~! QB, 12. 20 · ~fit ~ 
~ o 

podpis .................... ,UPRQSZG ONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instruktjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 

oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazd<ą, np.: ,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że naeży skreślt niewta5cMlą odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład: ,,pooiefarue*/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 

MINSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE 

STOWARZYSZENIE 

KRS 0000121610 

Adres : UL. WARSZAWSKA 173, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI 

www.facebook.com/minskietowarzystwo.muzyczne/ 

numer konta 21 9226 0005 0024 5818 2000 0010 
Uanusz Sadach tel. ! 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
Emil Ławecki tel. ! 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) I 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Koncert „kolędy z MTM-em" 

2. Termin realizacji zadania publicznego21 
Data 118.12.2020 I Data 131 .12.2020 
rozpoczęcia zakończenia 

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

Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom miasta wzięcia udziału w koncercie kolędowym zespołu Manufaktura 

Dźwięku „Kolędy z MTM-em" prezentowanego za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

I 

Święta to niezwykle ważny czas dla każdego z nas, dlatego zależy nam na tym ażeby ten szczególny okres nie pozostał w 

~ym roku bez muzycznego udziału członków Mińskiego Towarzystwa Muzycznego. Dlatego chcemy nagrać Koncert 

Kolędowy jeszcze przed wigilią ażeby móc go umieścić w Internecie jeszcze w okresie Bożego Narodzenia. 

Wykonamy szereg kolęd, pastorałek i utworów okołoświątecznych w opracowaniach wokalnych i wokalno-instrumentalnych 

a także wielogłosowych a cappella. Zaprezentujemy wybitne kompozycje literatury światowej jak i polskiej. Oprócz 

~rudniejszych, wielogłosowych utworów nie zabraknie oczywiście tradycyjnych polskich kolęd wykonanych w jednogłosie 

~ak ażeby każdy słuchacz mógł razem z nami w tym szczególnym czasie zanucić swoją ulubioną piosenkę świąteczną. 

Całość koncertu spojona będzie ze sobą konferansjerką wykonaną przez członka zespołu co pozwoli słuchaczom pe/niej 

uczestniczyć i zrozumieć przekaz niektórych kompozycji . 

Logistyka i koordynacja projektu stanowić będzie wkład osobowy przedsięwzięcia. 

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 

docelowa) 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Wykonanie koncertu przez członków 1 koncert Umowy o dzieło, Dokumenty Księgowe, 
Manufaktury Dźwięku oraz muzyków nagrania udostępnione w sieci. 
związanych z MTM. 

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

wykorzystane w realizacji zadania 

Mińskie Towarzystwo Muzyczne działa od dwudziestu lat. W dorobku min. ma zorganizowanie kilkuset 
koncertów muzyki różnej z udziałem wielotysięcznej widowni, trzy edycje Festiwalu jazzowego, 
jedenaście edycji Letniego Festiwalu Orkiestr Dętych, współorganizację siedmiu edycji Festiwalu 4M. 
Zorganizowano kilkaset koncertów edukacyjnych dla dzieci oraz młodzieży szkół 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. 

Oktet wokalny Manufaktura Dźwięku jest to zespół który od wielu lat z powodzeniem działa w mińsku 
mazowieckim dając szereg koncertów z muzyką poważną. Wysoka kultura dźwięku a zarazem dynamiczne 
interpretacje to cechy które charakteryzują zespół złożony z ośmiorga rozkochanych w śpiewie muzyków. 
Bogate doświadczenie wokalne każdego z członków zespołu pozwala realizować bardzo śmiałe artystycznie 
projekty które od wielu lat kształtują gusta mińskich melomanów. 

Emil Ławecki jest absolwentem Wydziału wokalno-aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina W 
!Warszawie. W ciągu kilkunastu lat swojej działalności artystycznej w stępował na deskach prestiżowych teatrów 
na całym świecie m. in. w Polsce, Niemczech, Japonii, Australii, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Chinach i 
wielu innych. Przez cały czas nie zapominał również o lokalnej działalności społecznej działając aktywnie w 
Mińskim Towarzystwie Muzycznym jako członek i wieloletni prezes organizacji. Jest również założycielem i 
dyrygentem Oktetu Manufaktura Dźwięku z którym regularnie koncertuje dając dziesiątki już koncertów dla 
lokalnej społeczności zawsze dbając o jak najwyższy poziom artystyczny tych wydarzeń . 



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych 
PLN 

źródeł 

1. Wynagrodzenia wykonawców 7500 I. 

2. Koszt nagrania i montażu audio i wideo 2500 

Logistyka projektu, koordynacja i 1440 

3. obsługa zadania; wkład osobowy 
wolontariat (8 os. x 9h x 20 zVh) 

4. Koszt4 

5. Koszt 5 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11400 10000 1440 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że : 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tew); 

2-}---pooiei:aAie--śwłaGGZełl- pien iężnych będzie-się-adbywać wyłącznie w ramaci=l-----prowadzonoj odpłatnej dzialałnośsi pożytku 

publi6Zfle9Gi 
3) oferent* I GfefenGi* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* ! zalega( j ą)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* / Gfei:enGi* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* I ~egaf-ją)* z opłacan iem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 

5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* I illflą--właś6iwdooGją* ; 

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. 

i~ ... /47j?cfl ................ . 
..... ~~-r.l ..... J;::;;;:.r. ........................... . 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu oferentów) 

Data .S. .A} .. _ .... ?..O . .. 0.. ..... .. ... ........ .. . 


