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Ogłoszenie 

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057). 

W dniu 13 stycznia 2022 r. Fundacja SKRZYPCE im. Tadeusza Wrońskiego 
ul. Promyka 41, 01 - 604 Warszawa, złożyła w Starostwie Powiatowym w Puławach ofertę 
realizacji zadania publicznego z zakresu kultury - I Konkurs Paganini w Puławach 

Zarząd Powiatu Puławskiego uznając celowość zadania publicznego działając 
w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza 
ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach 
https://sppulawy.e-biuletyn.pl/index.php?id=6 stronie internetowej Powiatu Puławskiego 
http://www.pulawy.powiat.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego 
w Puławach. 

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można 
zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty. 

Uwagi należy składać osobiście w formie pisemnej w kancelarii ogólnej Starostwa lub 
listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Puławach, al. Królewska 19, 24-100 Puławy. 
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Starostwo Powiatowe w Puławach 
al. Królewska 19, 24-100 Puławy_~ 
tel. 8188611 00, fax 8188611tl~~ 
starostwo@pulawy.powiat.pl 
www.pulawy.powiat.pl 
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Załączniki do rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) 

Załącznik nr 1 

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* /niepoeieranie*". 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

I i. Or-gan administracji publicznej, 
• do ktęręgQ jest adresowana oferta 

Zarząd Powiatu Puławskiego 

~ 2. Rod~aj zadarrla public~nego1> I ~. Kultura 

li. Dane oferenta 

Fundacja SKRZYPCE im. Tadeusza Wrońskiego Dane Fundacji SKRZYPCE 
Ul. Promyka 41 01-604 Warszawa 
NIP 525 -24 - 33 - 712 
Regon 141245560 - 00027 
KRS 0000292219 
Data wpisu do rejestru 07.11.2007 
Wronski.fundacja.skrzypce@gmail.com 
https://fundacjaskrzypce.pl/ 
tel.22 6152652 
adres do korespondencji: ul. Odeska 27 778 Warszawa 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. KONTO 411020 1013 0000 0502 0170 5631 

Sławomir Tomasik 
fi0fi581547 
stomasik@poczta .o net.pl 

I Konkurs Paganini w Puławach 

' 3.02.2022 20.03.2022 

11 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.). 

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 



Fundacja S.KRZYPCE organizuje I Konkurs skrzypcowy „Paganini w Puławach", który odbędzie się w dniach 21/22.02.2022 roku w 

Puławach. Konkurs jest otwarty dla skrzypków wszystkich narodowości. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w I LO im. A. 

Czartoryskiego w Puławach. Impreza odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: grupa I - uczniowie szkół podstawowych do lat 

14, grupa li - młodzież licealna do lat 19. Grupa 111, to studenci i absolwenci. Grand Prix Konkursu będzie mistrzowski smyczek, 

ykonany przez zamieszkałą w Hiszpanii, wybitną polską lutniczkę, Panią Magdalenę Sapetę, która wykona smyczek specjalnie na ten 

Konkurs. Ostatecznego podziału wszystkich nagród i wyróżnień dokona międzynarodowe jury konkursu . Jurorami będą koncertujący 

krzypkowie z Polski i z zagranicy, laureaci międzynarodowych konkursów skrzypcowych i fonograficznych. 

Publiczne przesłuchania konkursowe 
oraz koncert laureatów 

Dokumentacja fotograficzna 

5. Krótka charakterystyka Óferemfu, jege doświa-dczenia w realizacji działań planowanych w ofercie ara-z- zasaHów, Rtóre bęCiłą 
' wykorzystane w r.ealizacji z~damia .._ - - - 

Fundacja SKRZYPCE im. Tadeusza Wrońskiego to organizacja, która działa od 2007 organizując międzynarodowe i krajowe projekty 

muzyczne. Wydała 7 albumów płytowych z muzyką instrumentalną. Album - ,,Wszystkie Dzieła skrzypcowe" Karola Szymanowskiego 

otrzymał nagrodę fonograficzną Fryderyk 2011. Edytuje i wydaje wartościowe książki, podręczniki oraz nuty skrzypcowe. W latach 

2007-2021 zorganizowała 13 konkursów skrzypcowych (Warszawa, Tomaszów Mazowiecki, Nałęczów, Puławy) oraz 9 Kursów i i tyleż 

estiwali muzycznych o zasięgu międzynarodowym. W najbliższych latach ma zamiar realizować swoje zamierzenia w oparciu o jej 

Statut. Oto plan na najbliższe 3 lata działalności Fundacji: 

1. VII Międzynarodowy Kurs im. Tadeusza Wrońskiego w Puławach - lipiec/sierpień 2022 r. 

2. 3. Ili Zimowy Kurs interpretacji skrzypcowej - Puławy 2023 r. (styczeń/luty). 
\ 

3. 4. VIII Międzynarodowy Kurs im. Tadeusza Wrońskiego w Puławach - lipiec/sierpień 2023 r. 

4. 5. Ili Zimowy Kurs interpretacji skrzypcowej - Puławy 2024 r. (styczeń/luty). 

5. 6. IX Międzynarodowy Kurs im. Tadeusza Wrońskiego w Puławach - lipiec/sierpień 2024 r. 

6. 7. Współpraca przy organizacji IX,X Młodzieżowych Konkursów na Skrzypce Solo im. Tadeusza Wrońskiego w Tomaszowie 

Mazowieckim (2022 luty, 2024 luty). 

7. Wydanie albumów płytowych ze skrzypcową muzyką polską 2022-2023). 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Grand Prix Konkursu - Mistrzowski 
smyczek 

2. Koszt 2 1600 
Hotele i wyżywienie oraz zwrot 
kosztów podróży jurorów dla 4jurorów 

3. Koszt 3 3500 
Honoraria jurorów 



4. Koszt 4 
Nagrody pozaregulaminowe 

900 

5. Koszt 5 
Wynajem Sali na koncert laureatów 

900 

6. Koszt 6 
zwrot kosztów podróży jurorów 

. . 
7. Konferansjer 

800 

500 

8. Transmisja online z przesłuchań i 
koncertu laureatów 

1000 

Suma wszvstkloh kosztów reallzaoll zadania 14200 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że: 

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

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

3) oferent nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych; 
4) oferent nie zalega z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części li niniejszej 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. 

Data 11.01.2022 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 

Fundacja SKRZYPCE 
im. Tadeusza Wrc1skiego 

01-604 War~z ,,,, ,;\ ;·;c„1yhii 41 
N!P 525-?C:i t,2 ;ić:;,;:: :/i7245560 


