
U PROSZCZONA OFERTA REALIZAOI ZADAN IA PU BLICZNEGO

PoUczENlE co do sposobu wypełnĺania oferty:
obrtę należy Wypełnić wyĘcznie w białych pustyđ polach, zgodnie z instĺukQami umieszczonymi pzy poszcząólnyďl polaďl

oraz w pzypisach.
Zanaczr;ĺlé gwiĺazdką' np.:,pobenanie1nĘrcbieranĺe"'
prawidłową. Pzykład:''pebłeranłe-/niepobieranie*''

lPľssĘ'pdPo'Úv*}dz' pozośae'a;ąc

/ /-' l]ĺi ,'ij']i'l' Podstawowe informacje o złożonej ofercie

ll. Dane oferenta(-tów)

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

2. Termin realizacji zadania publicznegoz)
6.10.2020r

Regularne priby orkiestry które będą odbywały się w Łukowskim oŚrodku Kultury, prowadzone pzez kapelmistrza

Tadeusza Bochmana' Do nauki gry i na koncerty potrzebne są instrumenty. Zakup nowych instrumentów pozwoli na

wzbogacenie brzmienia orkiestry,a tym samym na granie coraz lepszych koncertiw. Popularyzowanie muzyki orkiestrowej
poprzez koncerty dla mieszkańcÓw miasta' Konceńy będą grane na terenie Łukowa. oprawa muzyczna w wykonaniu

orkiestry dętej różnych uroczystości z okaĄi świąt narodowych.

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 póżn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może byi dluższy niż 90 dni.

'1. Organ administracjl publicznej,
do któreqo adresowana iest oferta

Burmistrz miasta
j
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2. Rodzaj zadania publicznegot)
{ -- --.-'-'_1ľ

W zakresie kultury'sztuki,ochrony dóbr kultuý narodowego.

l. Nazwa oferenta(_tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji' adres sĺedziby' strona
www, adres do koľespondencji, adrcs e-mail, numeľ telefonu

Towarzystwo Muzyczne im. Antoniego Próchniewicza 21-400 Łuków ul .Ks' Kard' St. Wyszyńskiego 20
KRS 0000053988 Adres do korespondencji j/w tel 512326904

Tadeusz Bochman - prezes tel 512 326 904

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaŚnień dotycących oferty (np' ĺmię inazwisko'
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

eusz.bochman@wp.pl

í. Tytuł zadania publicznego
Popularyzacja muzyki orkiestrowej,organizowanie i udział w koncertach z
okazji świąt narodowych i innych uÍoczystości oraz promocji miasta Łuków

Data
zakończenia

Data
rozooczecia

8.07.2020ĺ

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



--
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5. Oferenta, jego w ľealizacji dzialań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w ľeallzacji zadanja

lV' Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Rodzaj kosztu Waľtośó
PLN

Z dotacjl Zlnnych
źĺődeł

1 Zakup instrumentów 6700 6700 0
2. Naprawa i remont instrumentóW 1 000 750 250
3. Akcesoria muzyczne,stoiki,oliwki itp 1 000 750 254
4. Zakup koszul i butów 1200 1200 0

9900 9400 500

V. oświadczenia

oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferentaGtóW);2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej dzĺalalności pożytku
publicznego;
oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należnoŚci z tytulu zobowiązań podalkowych;
oferent składający niniejszą ofeńę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu skladek na ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części ll niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem sądowym- / inną właŚciwą ewidencją';
wszystkie informacje podane w ofercie oÍazzalącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
W zakresie związanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, pzetwarzaniem i pzekazywaniem danych osobowych,
a także Wprowadzaniem ich do systemów infoĺmatycznych

z przepisami o ochronie danych osobowych.
osoby' których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia

P z'
Data .

24.06.2020r

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych đo składania oŚwiadczeń
woli w imieniu oferentów)

3)

4)

5)

6)
7)

tm.

zadanla4- ľezultatów

Nazwa rezultatu
Planowany pozioń osiągnięcia

rezultatów (wartośó
docelowa)

Sposób monitorowania.rezultatów l źródlo
lnformacJ! o oslągnięciu wskaźnika

Zakup ĺnstrumentÓw Liczba instrumentów od '1 do 3 Faktury

organizacja koncertów Liczba koncertów 3 Listy obecnościna koncercie

organizowanie prób 2 x w tygodniu po 2 godziny ik obecnosci na próbachDzienn

orkjestra dęta licząca 34 osoby dysponuje odpowiednimi instrumentami i repertuarem na każdą
okazję. Ponad 25 lat doświadczenia w realĺzacji działań planowanych w oiercie'


