
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

 
POUCZENIE 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*/niepobieranie*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
    do którego jest adresowana oferta 

Wójt Gminy Michałowice 
 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 

 
II. 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 

 
Komorowskie Towarzystwo Śpiewacze 
Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe 
Numer w Rejestrze: 50 
NIP: 5342615664   , Regon: 385345918 
Adres siedziby: ul. Reja 27, 05-806 Granica 
Adres do korespondencji: ul. Reja 27, 05-806 Granica 
Tel . +48 660 254 890, e-mai: agnesbiskot@gmail.com 
 
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

 

Agnieszka Biskot, członkini Zarządu 
agnesbiskot@gmail.com 
660 254 890 

 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Koncerty muzyki chóralnej  

2. Termin realizacji zadania publicznego2) 
Data 
rozpoczęcia 

1.11.2021 Data 
zakończenia 

31.12.2021  

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

Działalność 30-osobowego Komorowskiego Towarzystwa Śpiewaczego obejmująca przygotowanie oraz wykonanie 

podczas koncertów utworów literatury chóralnej w celu propagowania kultury wysokiej. Otwieranie społeczeństwa na 

piękno muzyki klasycznej.  Poszerzanie wiedzy o polskiej muzyce chóralnej różnych epok. Popularyzacja śpiewu 

chóralnego – chór jest otwarty na nowych członków. 

Próby do koncertów będą się odbywały w Domu dziennego pobytu Senior + w Komorowie  przy ulicy Ceglanej. Koncerty 

zostaną wykonane w kościele w Komorowie. 

Planujemy kupno 15 much męskich jako uzupełnienie i ujednolicenie strojów chórzystów. 

 

 
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 2020 r. poz. 1057). 
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 / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 
12 prób zbiorowych i sekcyjnych 
przygotowujących do koncertów z 
uczestnictwem minimum 20 chórzystów 

 
12 prób po 2 godziny z 
wykorzystaniem własnych 
instrumentów 

 

 
Lista obecności na próbach 
Dokumentacja zdjęciowa z prób 
 

 
Koncert Papieski 21.XI „Nie lękajcie się, 
przyjmijcie to duchowe dziedzictwo” 
Koncert 24.XII  Bożonarodzeniowy „Te 
Deum expectamus” 

2 koncerty chóru z 
uczestnictwem 
organistki/akompaniatorki 
oraz altowiolistki w rolach 
solistów dla minimum 70 
mieszkańców Gminy 

Zdjęcia, nagrania z koncertów 

 
Elementy strojów męskich dla 15 
chórzystów 

 
Kupno 15 sztuk  much 
męskich 

 
Zdjęcia członków chóru w strojach 

 
 
 

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

wykorzystane w realizacji zadania 

 

Chór Komorowskiego Towarzystwa Śpiewaczego został założony przez dr. Witolda Błaszczyka w 2016 roku. Czterogłosowy 

chór liczy 30 członków i jest z pasją prowadzony przez założyciela. W ciągu 5 lat zespól wykonał blisko 40 koncertów w 25 

ośrodkach na terenie naszej Gminy, a także Polski wykonując 5 różnych, pełnych programów artystycznych takich jak: 

Haendel Oratorium Mesjasz, Moniuszko/przekrój muzyki chóralnej, Te Deum expectamus, 7 wieków muzyki polskiej. 

Zarówno konsekwentnie prowadzona z przemyślaną gradacją trudności praca na regularnych próbach jak i sekwens 

różnorodnych programów koncertowych wykonywanych w najróżniejszych przestrzeniach akustycznych zaowocowały 

obiektywnie stwierdzoną progresją umiejętności artystyczno-wyrazowych i technicznych zespołu - z o wiele większą 

łatwością sięgamy po coraz trudniejszy repertuar. Z naszym chórem gra znakomita Danuta Kojro, organistka Teatru 

Wielkiego Opery Narodowej. Udaje nam się pozyskać znakomitych solistów, do jakich niewątpliwie należy mieszkanka 

naszej Gminy sopranistka A. Lipska. 

 

 
 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Koszt 1 – dyrygent – przygotowanie do 
koncertów i ich wykonanie 

4500 4500  

2. Koszt 2 - akompaniatorka - 
przygotowanie do koncertów i ich 
wykonanie 

3500 3500  

3. Koszt 3  - altowiolistka - przygotowanie 
do koncertów i ich wykonanie 

1000 1000  

4. Koszt 4 -  zakup 15  much dla członków 
chóru 

1000 1000  

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000 10000 0 
 
 



 
 
 
 
 
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* / 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 II 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. 

 
 

Witold Błaszczyk                                                  Data 6.11.2021 r. 
................................................................. 
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 
  


