
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić Wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instruktjami unieszczonymi przy 
poszczególnych polachoraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwazdką, np.: ,,oobieranie*/riepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewaśdwą odpowedź, 

pozostawającprawidłową. Przykład: ,,pobieranie*/niepobieranie*''. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ Burmistrz miasta Mińsk Mazowiecki 
administracji , 

publicznej,do 
którego 
adresowana jest 
oferta 

·· - .. ·--- ·, 

2. Rodzaj zadania Realizacja zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

publicznego 1) w Mińsku Mazowieckim 

li. Dane oferenta(-tów) 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres 
siedziby, stronawww, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

Fundacja Naturalny Rozwój 
KRS: 0000574007 
ul. Topolowa 45 lok.1 
Mińsk Mazowiecki 05-300 
Tel.: \ 
www.naturalnyrozwoj.pl 
e- mail: fundacja@naturalny-rozwoj.pl 
07 2030 0045 1110 0000 0418 5820 

2. Dane osoby Karolina Pyrkosz - prezes Fundacji Naturalny Rozwój 
upoważnionej do 
składania 

wyjaśnień 

dotyczących e.mail: fundacja@naturalny-rozwoj.pl 
oferty 

(np. imię i 
nazwisko, numer 
telefonu, adres 
poczty 
elektronicznej) 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania 
publicznego 

' Nagranie ścieżki dźwiękowej i wokalnej ze spektaklu „Słowianie" 

2. Termin realizacji 
zadania 

2) 
publicznego 

Data 
rozpoczęcia 

20.01 .2022 
Data 
zakończenia 

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

Celem zadania jest nagranie utworów do płyty ze spektaklu „Słowianie". ,,Słowianie" to autorskie 
widowisko plenerowe, które wystawione zostało w ramach 600 - lecia miasta Mińsk Mazowiecki. 
Po premierze wielu mińszczan pytało i wciąż pyta o dostępność muzyki ze spektaklu, stąd też 
pomysł, aby nagrać płytę ze ścieżką dźwiękową ze „Słowian". Kompozytorem muzyki - jest 
K~tarzyna Pakowska (zespół Kosy). W skład zespołu wchodzą: Aleksandra Gronowska, 
Anastazja Sosnowska, Katarzyna Szetela-Pękosz. Zespół był polskim reprezentantem na 
festiwalu WOM EX - Worldwide Music Expo. 

W projekcie „Słowianie" poza zespołem Kosy udział brali mińscy muzycy, tancerze i aktorzy 
TPG. Nagranie będzie utrwaleniem dorobku kulturalnego lokalnych twórców. 

Zadanie wiąże się _ z szeregiem różnorodnych działań. Zaplanowano sześć _dni p}"Ób_i,_trzy dni_w ... _ 



studio nagraniowym . Wnioskodawca opracuje szatę graficzną do płyty. Nieodpłatnie udostępni 
nagranie MDK w celu wydania płyty CD. Zadba również o promocję w/w działania. Szata 
graficzna płyty oraz działania promocyjne będą udostępniane w formacie spełniającym wymogi 
ustawy o dostępności. Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania zapewni dostępność 
osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarach: cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym 
umieszczając na płycie alternatywny opis okładki. Na materia/ach informacyjnych i 
promocyjnych zamieści informacje o alternatywnym sposobie komunikacji w postaci kontaktu do 
wyznaczonej osoby. W razie konieczności podmiot zapewni możliwość dotarcia do miejsc 
realizacji zadania osobom wymagającym takiej pomocy 

Zadanie zost~nie zrealizowane do 20.02.2022. Odbiorcami niniejszego projektu są mieszkańcy 
Mińska Mazowieckiego. Wydana płyta upamiętni 600 - lecie miasta i przyczyni się do jego 
promocji . 
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1
) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytkupublicznego 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 I źródło 

informacji o osiągnięciu 
wskaźnika 

Nagranie ścieżki dźwiękowej i utrwalenie dorobku l<\.Jlturalnego Podpisanie umów z twórcami, 
wokalnej, lokalnych twórców, w projekcie lista obecności 

_ ··---·---"·-·-· ·------•~· . ··--· udział brać _rręcLą mińscy artyści_ _____ ... -·----- _____ .. .. .. ·---............. _ 
Przekazanie nagrania Miejskiemu płyta będzie skierowana do Podpisanie umowy 
Domowi Kultury w celu wydania mieszkańców Mińska, oraz 
płyty będzie promowała miasto poza 
CD jego granicami. 

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ·ofercie ·oraz " 
zasobów, które będąwykorzystane w realizacji zadania 

Celem fundacji jest zacieranie dysonansu w społeczeństwie Polskim na świecie oraz 
stymulowanie wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju w otoczeniu naturalnego 
środowiska, ekologii i innowacji, w tym niesienie pomocy osobom potrzebującym i 
niepełnosprawnym, wspieranie działalności społecznej i informacyjnej, kulturalnej , 
naukowej i edukacyjnej na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. 

Fundacja Dom Naturalnego Rozwoju działa aktywnie na terenie Mińska Mazowieckiego 
od 2015 roku. W tym czasie Fundacja zrealizowała ponad 200 inicjatyw kulturalno
edukacyjnych na terenie miasta. Jako organizator i współorganizator szereg warsztatów 
dla dzieci i młodzieży, wydarzeń artystycznych i proekologicznych. 

Za realizację projektu odpowiedzialna będzie prezes stowarzyszenia Karolina Pyrkosz, 
posiadająca wieloletnie doświadczenie w branży reklamowej. Pracująca m.in.: przy 
innowacyjnych multimedialnych projektach eventowych i artystycznych. Mająca bogate 
doświadczenie dotyczące reżyserii i produkcji wydarzeń: 

Nagranie odbędzie się w Samson Sound. Studio realizuje profesjonalne nagrania 
lektorskie, dźwiękowe i muzyczne. Zajmuje się między innymi: produkcją muzyczną, 
edycją ścieżek, strojeniem wokalu, mix'em i masteringiem. W studio nagrywa/ m.in.: 
zespól Kreska, Klaudia Karpińska, Aleksandra Rek. 

Mińscy muzycy realizujący płytę posiadają wieloletnie doświadczenie . Na co dzień biorą udział 
w wielu muzycznych projektach. Z kolei zespól Kosy, w ubiegłym roku reprezentował Polskę na 



Targach Muzyki Świata Womex. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Suma 
wszystkich 

kosztów 
realizacji 
zadania 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że : 

Rodzaj 
kosztu 

Wartość PLN 

Honorarium 9000 
instrumenlal 
istów, 
wykonawcó 
w (6 osób} 
Obsługa 
księgowa i 
rozliczenie 
projektu 

10 ooo 

1000 

10 ooo 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

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 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. 

1 Karolina 
Pyrkosz 

Justyna 
Pierzchała 

Daria 
Kowszun 

(podpis osoby 
. upoważnionej 
lub podpisyosób 
upoważnionych 

do składania 
oświadczeńwoli 

w imieniu 
oferentów) 

~ undacja Nalurolny Ro zwó j 
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