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WZÓR

ROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertą 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*A»opobicranio*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta

Burmistrz Bornego Sulinowa

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego2. Rodzaj zadania publicznego1*

H. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa ofęrenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
www, adres dó korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Stowarzyszenie „Stacja Kultura"
KRS:0000656596
78-449 Borne Sulinowo ul. Szpitalna 1 
Email: ginamali@gmx.de 
Tel.797 370 360

Longina Malinowski
e-mail: ginamaH@gmx.de, tei. 797 370 3602. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko 
numertelefonu, adres poczty elektronicznej)

t. .

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
„Siła i miłość jest kobietą"1, Tytuł zadania publicznego

Data
zakończeni

Data
rozpoczęcia

30.09.2022 r.15.07.2022 r.

a2. Termin realizacji zadania publicznego21

t) 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.

mailto:ginamali@gmx.de
mailto:ginamaH@gmx.de


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

Celem projektu upowszechnianie kultury wysokiej poprzez organizację spektaklu słownomuzycznego pn.

„Siła i miłość jest kobietą" wraz z koncertem zespołu Chasing Embers.

Miejsce organizacji projektu - teren rekreacyjny znajdujący się przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zarząd Stowarzyszenia bierze również pod uwagę inną lokalizację (w razie niepogody) - salę koncertową w Budynku 

Kulturalno- Oświatowym w Bornem Sulinowie.

Termin wydarzenia: 19 sierpnia 2022 r.

Wystawienie spektaklu słownomuzycznego „Siła i miłość jest kobietą" zostanie poprzedzone napisaniem przez Lucy von 

Schickedantz scenariusza. Będzie to spektakl w postaci monologu jednego aktora - autorki scenariusza. Tło stanowić 

będzie klimatyczna muzyka.

Bardzo dużą atrakcję będzie stanowić koncert zespołu z Anglii, którego wokalistką jest była mieszkanka Bornego Sulinowa. 

Na scenie, w scenerii drzew i przygotowanych dekoracji, zabrzmią covery światowych przebojów.

Stowarzyszenie Stacja Kultura będzie realizowało ten projekt wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Bornem Sulinowie, 

z którą współpracuje intensywnie od 5 lat.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom 

osiągnięcia rezultatów 
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów/źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnikaNazwa rezultatu

spektaklu Fotorelacja i pisemna relacja na stronach 
www i fb

Organizacja 
słownomuzycznego „Siła i miłość jest 
kobietą"

100

Organizacja koncertu Chasing Ambers Fotorelacja i pisemna relacja na stronach 
www i fb

100

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

Poprzez nasze liczne działania artystyczne, warsztaty teatralne i spektakle słownomuzyczne 
pragniemy inaczej zaktywizować i zintegrować ze sobą młodsze i starsze pokolenie, a także wykorzystać 
potencjał twórczy osób współtworzących Stowarzyszenie Stacja Kultura oraz w piękny sposób promować 
Borne Sulinowo. Poprzez sztukę pragniemy dać radość i odpoczynek ludziom zamieszkującym małe 
miejscowości.

O tym, jak ważną potrzebą jest tego rodzaju projekt świadczy zainteresowanie setek ludzi, którzy wzięli udział 
w organizowanych wcześniej przez Stowarzyszenie Stacja Kultura spektaklach słownomuzycznych: 
„Okularnicy” czyli Spotkanie z Agnieszką Osiecką/2017 
„O miłości nie całkiem na serio” /2018,
„Niegrzeczne kobiety nie tworzą historii”/2019.______________________________________________



„Orszak III Króli” w Bomem Sulinowie/2020 
„ Chasing embers” Koncert Walentynkowy/2020 
„Mieszały im w życiu i farbach’72022

Projekty te cieszyły się tak dużym zainteresowaniem publiczności, że twórcy zdecydowali zaprezentować 
swoje unikatowe dzieła w Pile, Siemczynie, Mirosławcu, Białym Borze, Wałczu i Szczecinku.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Z dotacji Z innych 
źródeł

Rodzaj kosztu WartośćLp.
PLN

&2.300,00Usługa muzyczna1.

m0,002. BmMm
iSHBBI0,003.

0,004. mm m:\m0,005. immm?ivv*&

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 300,002.300,00 2.000,00

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego 
oferentaftówfr

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 
publicznego;

3) oferent*/oferencl& składający niniejszą ofertę nie zalega( jq)*/zaloga(-jq)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych;

4) oferent*/oferend* składający niniejszą ofertę nie zalega{ jq)*/zalega(-jq)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/innq 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 zgromadzeniem, 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.

STOWARZYSZENIE „STACJA KULTURA” 
w Bornym Sulinowie 

ul. Szpitalna 1 
73-449 BORNE SULINOWO S\

RECON:3603549 W)

Data 04.07.2022
cs

(podpis osoby upowaźnlonej|w^^^y 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów)


