
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 adresowana jest oferta 
Prezydent Miasta Stalowej Woli 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 
   Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

   i 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 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STALOWEJ WOLI,     0000118122 (NR W KRS)  

adres siedziby: kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat STALOWOWOLSKI, gmina STALOWA WOLA, 
miejscowość STALOWA WOLA, ul. GEN. L. OKULICKIEGO 32, kod 37-450, poczta STALOWA WOLA 

www.sdk.stalowawola.pl,  adres do korespondencji:  37-450 Stalowa Wola, ul. Gen. L. Okulickiego 32. 

e-mail: sdkkultura@gmail.com,    tel. 15 8109815 

nr konta: 62 9430 0006 0000 0303 2000 0001  
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Józef Sroka, Dyrektor Spółdzielczego Domu Kultury 

tel. 15 8109815, e-mail: sdkkultura@gmail.com  

adres:  37-450 Stalowa Wola, ul. Gen. L. Okulickiego 32 
 

 
III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego  FIESTA HARMONICA FESTIVAL (9 edycja) 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 

rozpoczęcia  

01.09.2023 Data  

zakończenia  

31.12.2023 

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

Wydarzenie artystyczne „Fiesta Harmonica Festiwal” to cykliczny, wyjątkowy projekt ogólnopolski, łączący 

świat harmonijki ustnej z wieloma dziedzinami sztuki. W 2023 roku będzie to już jego 9 edycja. Efektowne, 

adekwatne, ale oszczędne w formie wizualizacje, elementy teatru, układy taneczne, pewne formy 

improwizacji oraz oprawa plastyczna sprawiają, że wydarzenie jest pierwszym tego rodzaju Festiwalem, który 

w sposób nowatorski propaguje różnorodne zastosowanie harmonijki ustnej. Festiwal ma charakter otwarty. 

Do udziału chcemy zaprosić osoby ze szkoły muzycznej, z placówek kulturalnych z powiatu stalowowolskiego 

i okolic. W specjalnie dobranym repertuarze, nie zabraknie utworów wybitnych kompozytorów muzyki 

klasycznej, jazzowej, tanecznej, etnicznej oraz polskiej muzyki ludowej. Odwołamy się do poezji 

romantycznej, a harmonijka będzie narratorem wydarzeń. Tradycją Festiwalu jest prezentacja bardzo 

ciekawych, egzotycznych instrumentów. Występujący muzycy grający na harmonijkach ustnych to 

utalentowani artyści amatorzy oraz wirtuozi światowego formatu.  Oprócz koncertu galowego towarzyszyć 

nam będą spotkania muzyczne oraz warsztaty gry na harmonijce ustnej o zasięgu krajowym. W koncercie 

galowym wystąpi także Marcin Dyjak z nowym projektem muzycznym , znanymi muzykami sceny jazzowej. 

Warsztaty harmonijkowe będą ostatnim wydarzeniem Festiwalu i będą mieć charakter otwarty. Wszyscy 
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chętni z całego kraju będą mogli nieodpłatnie uczestniczyć w części teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy 

warsztatów będą mogli wymienić także swoje doświadczenia w dziedzinie improwizacji i własnych patentów. 

Ruch miłośników harmonijki ustnej w Polsce jest skazany tylko na tą formę edukacji ze względu na brak 

kursów nauczania w szkołach muzycznych. Wysoki poziom warsztatów zapewni instruktor, który jest 

laureatem nagród w kraju i zagranicą. Jest muzykiem utytułowanym, który współpracuje z amerykańskimi 

i krajowymi artystami. W Festiwalu podczas ostatnich 8 lat wzięło udział około 300 artystów i 2000 widzów. 

Festiwal posiada logo oraz piękną statuetkę, wykonaną przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej 

w Stalowej Woli. Jesteśmy pewni, że IX edycja Fiesta Harmonica Festiwal przyciągnie jak w latach poprzednich 

pełen komplet widzów.  

Główne punkty programu:  

- występy grup tanecznych do improwizacji muzycznych na harmonijce ustnej 

- występy gościnne stalowowolskich muzyków 

- Fiesta Amigos”, 

- Zygmunt Zgraja, 

- koncert zespołu „Gentlemen’s”, 

- koncert Marcina Dyjaka z nowym projektem muzycznym, 

- warsztaty z Marcinem Dyjakiem – wicemistrzem świata na World Harmonica Festival 2017 Trossingen 

w kategorii jazz. 

Fiesta Harmonica Festiwal już od 9 lat uzupełnia ofertę kulturalną miasta Stalowej Woli. Wysoki poziom 

Festiwalu, który odbywał się w latach poprzednich oraz otwarta formuła integrująca potencjał artystyczny 

województwa, spotkała się z bardzo dobrym odbiorem i pozytywnymi komentarzami. W 2017 r. Festiwal 

został nagrodzony i doceniony nagrodą „Gałązką sosny” przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli. Festiwal ten 

jest pierwszą tego rodzaju imprezą w Polsce. Stał się wydarzeniem ogólnopolskim. Propozycja nasza wzbogaci 

ofertę kulturalną naszych mieszkańców oraz promować będzie miasto i powiat jako miejsce o kreatywnych 

tradycjach. Realizując to zadanie, przybliżymy ludziom rzeczy niecodzienne. Pragniemy stworzyć klimat 

szeroko pojętej życzliwości w środowiskach i we wszystkich relacjach wiekowych. Realizacja zadania jakim jest 

koncert muzyki jazzowej i bluesowej, będzie stanowić punkt odniesienia w kształtowaniu edukacji kulturalnej, 

przede wszystkim muzycznej, a także promować pozytywne formy aktywności mieszkańców naszego miasta. 

Korzyścią tego typu wydarzeń będzie również wzrost rangi naszego powiatu i województwa podkarpackiego 

na kulturalnym rynku krajowym oraz rozbudzenie potrzeb udziału w stalowowolskiej kulturze nie tylko 

mieszkańców, ale także odwiedzających ludzi nasze tereny. Adresami zadania będą przede wszystkim 

entuzjaści wszelkich dziedzin muzyki i sztuki. Uczestnicy Festiwalu to osoby poszukujące niecodziennej oferty 

kulturalnej, dostępnej bezpłatnie i reprezentującej sobą wysoki poziom artystyczny. Zakładamy, że 

uczestnikami wydarzenia będą mieszkańcy Stalowej Woli, powiatu stalowowolskiego oraz osoby 

z województwa podkarpackiego, a nawet z  naszego kraju, którzy corocznie przyjeżdżają na tą imprezę. Przez 

odpowiedni dobór repertuaru, organizatorzy chcą promować pozytywny i twórczy przekaz, dotrzeć do 

szerokiej widowni w każdym wieku, o różnych zainteresowaniach  i poziomie wykształcenia. Poprzez szeroko 

zakrojoną kampanię promocyjną zarówno w mediach lokalnych, regionalnych jak również w cyberprzestrzeni 

Internetu, liczymy że uda nam się zainteresować Festiwalem jeszcze większą liczbę osób niż w latach 

ubiegłych, choć możliwości widowni są ograniczone. 

Odbiorcy zadania: 

-  głównie dla młodzieży i dorosłych  mieszkańców  miasta Stalowej Woli i okolicznych powiatów, 
   choć na koncert przyjeżdżają  osoby z Rzeszowa, Krakowa, Śląska, Pruszkowa czy z Tarnobrzega – miłośnicy   

    harmonijki ustnej (blisko 300 na scenie i widowni) 
 
Głównym celem realizacji zadania jest: 

 upowszechnianie i promocja kultury w Mieście Stalowa Wola, 



 prezentacja osiągnięć miasta, 
 popularyzacja muzyki na harmonijce ustnej, 

a także: 

 promuje aktywny sposób spędzania wolnego czasu, 

 odpowiada na potrzeby odbiorców, 

 uwrażliwia na piękno i rozwijanie wyobraźni muzycznej 

 poszerza ofertę spędzania wolnego czasu dla mieszkańców miasta i okolic,  

 promowanie osób wywodzących się z naszego miasta. 
Realizacja projektu przyczyni się do aktywnego i kulturalnego spędzenia wolnego czasu osób zamieszkałych w 

Stalowej Woli i okolicach, poprzez ich uczestnictwo w koncercie czy warsztatach. Udział mieszkańców w w/w 

imprezie przyczyni się do wzrostu świadomości odbioru sztuki, potrzeby obcowania z nią i uwrażliwi na 

poczucie piękna. Osoby występujące w programach artystycznych, niezależnie od wieku zdobędą większe 

doświadczenie i umiejętności oraz zrealizują swoje życiowe pasje. To wszystko na pewno zostanie 

wykorzystane przez uczestników zadania po jego realizacji. Realizowane przedsięwzięcia pozwolą również na 

integrację różnych środowisk. Co najważniejsze wzmocni się pozycja miasta jako sprawnego organizatora. 

_____________________________ 

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 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 / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Koncert 18 listopada 2023 r. 220 osób Zdjęcia, filmy, media 

Warsztaty  z harmonijki ustnej 5-10 osób Zdjęcia , lista 

 

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

wykorzystane w realizacji zadania  

Spółdzielczy Dom Kultury działa od 1980 roku, posiada ponad 40 letnie doświadczenie w działalności 
kulturalnej tj. organizacji koncertów, imprez plenerowych, widowisk, wystaw, konkursów, przeglądów, 
festiwali i innych działań na rzecz dzieci i dorosłych mieszkańców naszego miasta.  Spółdzielczy Dom Kultury 
dysponuje bazą lokalową wyposażoną w odpowiedni sprzęt umożliwiający prowadzenie działalności 
kulturalno-wychowawczej. Na bazę lokalową składa się : sala widowiskowa (200 miejsc) ze sceną, która w 
ostatnich latach została całkowicie zmodernizowana, a jej wnętrze otrzymało nowy wystrój. Za sceną 
z okotarowaniem i specjalistycznymi wyciągami znajduje się zaplecze z garderobą a także kostiumernią 
i sanitariat. SDK posiada również duży hol wystawienniczy, salę kameralną (która pełni również rolę galerii) 
sale baletowa, drugą garderobę, 2 sale dydaktyczne, pracownię plastyczną, sanitariaty, 2 kostiumerię, 
pomieszczenie akustyka, elektryka oraz pokój socjalny, sekretariat, dwa pokoje instruktorów i pokój 
dyrektora. Sala widowiskowa wyposażona jest w dobrej klasy sprzęt nagłaśniający, oświetlenie sceniczne, 
ruchome głowy i sprzęt multimedialny. Inne pomieszczenia w zależności od potrzeb: w krzesełka i stoliki, 
przenośny sprzęt nagłaśniający czy multimedialny. W sąsiedztwie placówki jest duży Plac Zabaw ze sceną 
plenerową i sztucznie usypanym zjazdem saneczkowym oraz atrium  zlokalizowane przy naszym budynku. 
Warto zaznaczyć, że obecnie Plac Zabaw jest w wyposażony w nowe urządzenia zabawowo- rekreacyjne, a co 
najważniejsze dla naszej działalności, znajduje się tam amfiteatr na ponad 300 osób ze sceną plenerową 
zadaszoną dachem z piękną konstrukcją membranową. Posiadamy również elementy do ekspozycji 
i scenografii takie jak szyby hartowane, kubiki, szklane gabloty, podesty, ekrany, plansze itp. Na holach 
zamontowane są specjalne elementy do zawieszania prac plastycznych oraz specjalistyczne oświetlenie 
wystawiennicze.  



  

 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

 

I. 1 
wynagrodzenia artystów występujących 
w koncercie 

8000 5000 
3000  

2 Obsługa akustyczna 1000 1000  

3 ZAiKS 1200 1200  

4 Nocleg dla występujących 750 750  

5 projekt, zaproszeń, plakatu, podzięk. (w) 500  500 

6 druk zaproszeń 500 500  

7 druk plakatów 250 250  

8    druk wielkoformatowy 200 200  

9    Poczęstunek dla artystów i obsługi 700  700 

10 Podziękowania/upominki? dla artystów  1100 1100  

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania        14200            10000 4200  

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.  

 

 

 

 

 

.............................................................................. 

 

 

 

     Data:  27.01.2023 r.  ............................................................................. 

. 

 

.............................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 

osób upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu oferentów) 

 

 

 


