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Za}ączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego zdnia24 października 2018 r' (poz.2055)

Załączniknr 1
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A OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

PouczENlE co do sposobu wypełniania oferty:
ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
praWidłową. Przykład: 

"pobieranie*/nłęp6$;g6ę;g*".

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

Miasto Łuków reprezentowane przez Burmistrza Miasta Łuków

2. Rodzaj zadania publicznegol) W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ll. 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

Towarzystwo Muzyczne im' Antoniego Próchniewicza 27-400 Łuków ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 20

Stowaľzyszenie

KRS 0000053988

Adres do korespondencji j/w

tel.512 326 9O4

nr konta 06920400010008755L20000010

2. Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień
dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres
poczty elektronicznej)

Tadeusz Bochman , prezes, tel 512 326 904

tadeusz.bochman@wp.pl

1. Tytuł zadania publicznego op rawa m u zyczn a wyda rze ń m iejskich-j es ień 2022

2. Termin realizacji zadania
publicznego2)

Data rozpoczęcia 20. L0.2022r Data
zakończenia 30'L2'2022r

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

Regularne próby orkiestry które będą odbywały sĺę w Łukowskĺm ośrodku Kultury,

prowadzone przez kapelmistrza Tadeusza Bochmana. Nauka gry na instrumentach

lll. Zakres zadania

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. z2oI8 r. poz. 45o, z późn. zm.).

^l/ ] Termin realizacji zadania nie może byĆ dłuższy niż 90 dni.
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Próby orkiestry mające na celu podniesienie

naszych umiejętności aby'nasz koncert był artystycznie jak najlepszy. Udział orkĺestry w

święcie 11' Listopada' Próby 2 razy w tygodniu po 2 godzĺny,udział weźmie około 25

osób.

Zorganizowanie koncertu śwĺątecznego W grudniu 2o22r Wspólne śpiewanie kolęd z

towarzyszeniem orkiestry dętej' lntegracja mĺeszkańców Łukowa w świąteczny czas'

dętych dla przyszĘch członków orkiestry

Opis anych zacji cznliti nrazada ubrea egoprezultatów4. kładza
Sposób monitorowania

rezultatów | źrődło
informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)Nazwa rezultatu

dlaLista obecności
członków orkiestry

Przewidywana Liczba wĺdzów
około 300 osób

oprowa muzyczna święta odzyskanio Niepodległości
77 Listopada

dlaLista obecności
członków orkiestry

Przewĺdywa na liczba słuchaczy

500 osób.
lJdział orkiestry w koncercÍe ,,Kolęd i
grudnia w hdli sportowej Szkoý Podstawowej nr 7.

Słodkich Serc" 78

dla

członków orkie
Lista obecnościPrzewidywany udział około 100

osób
KolędowonÍe z mieszkańcdmi miasto

5. Krótka charakterystyka oferenta, jego doświadcze planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą

zadanianew
nia w realizacii działań

posiada ponad 25 letnĺe doświadczenie w oprawie muzycz

uroczystości organizowanych przez miasto Łuków W orkiestrze gra 35 muzyków dysponujących odpowiednimi

instrumentami i repertuarem na każdą okoliczność.

nej różnychorkiestra dęta Towarzystwa Muzycznego

lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych
źródel

1. Zakup instrumentów na potrzeby

koncertu.
9000 9000

2 Zakup akcesoriów muzycznych' 1400 900

suma Wszystkich kosztów realizacji zadania 10400 9900 s00

V. oświadczenia

oświadczam(-my), że:

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* składający niniejszą ofertę nie zalega(_ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

4) oferent* składający niniejszą ofertę nie zalega(_ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części ll ninie.iszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem sądowym*

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'
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Załączniki:

-Statut ToWarzystwa Muzycznego im Antoniego Próchniewĺcza w Łukowie
Wyciąg z KRS.
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

w

Data 27.O9.2022r


