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I, Podstawowe informacje o złożonej ofercie

P r z y jU Jolan ta Koć
Wydział O rganizacyjny
Załączników :0

1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta
2. Rodzaj zadania

Zarząd Powiatu Siedleckiego
Turystyka i krajoznawstwo: Organizacja rajdów, szkoleń, konkursów
i imprez popularyzującychturystykę i walory turystyczne Powiatu
Siedleckiego

publicznego11

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

Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna
forma prawna - stowarzyszenie
KRS 0000237498NIP 8212407006 REGON 140232549
Adres siedziby oraz do korespondencji - ul. Pułaskiego 7, 08-110 Siedlce
www.nlot.pl
e-mail: nadbuzanskalot@wp.pl
tel. 690 000 987
2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Konrad Kacprzak - Prezes Zarządu
tel. 691 385 488
e-mail: konrad.kacprzak83@gmail.com

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Cykl felietonów „Poznaj Powiat Siedlecki"

2. Termin realizacji zadania publicznego2’

Data
rozpoczęcia

Data
18.05.2020
zakończenia
___________________

30.06.2020

3. Syntetyczny opis zadaniajwraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

W ramach zadania oferent przygotuje cykl 6 felietonów video o długości około 1.30-2.00 min. Felietony pokazywały
będą najciekawsze obiekty historyczne i kulturalne z terenu powiatu siedleckiego. Felietony wzbogacone zostaną
o ujęcia lotnicze oraz odpowiednią ścieżkę dźwiękową z zakupioną licencją. Materiały tego typu to doskonała forma
promocji turystyki

i krajoznawstwa.

Zrealizowane felietony zostaną wyemitowane

w pełnym

paśmie

koncesjonowanej telewizji regionalnej o zasięgu w całym subregionie siedleckim oraz na portalu społecznościowym
Facebook. Wyprodukowane materiały będą emitowane przez 3 dni po minimum 12 emisji dziennie dla każdego
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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.).
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

z felietonów.
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Sposób monitorowania
rezultatów/źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Planowany poziom osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Nazwa rezultatu

Emisja felietonów w paśmie
koncesjonowanej telewizji regionalnej,
mającej zasięg w subregionie siedleckim.
Emisja felietonów na fanpage na
Facebooku regionalnej telewizji
mającego co najmniej 10 tysięcy
obserwujących

Wyświetlenie filmu w ciągu3 dni
emisyjnych (minimum 12 emisji dziennie)
przy łącznej oglądalności video
wynoszącej powyżej35 tys.
Minimalny zasięg każdego posta
z filmem: 5000 odbiorców.

Raport z wyników oglądalności

Statystyki Facebook

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

Stowarzyszenie Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna działa na terenie wschodniego Mazowsza od 2005
roku. Do głównych celów działalności NLOT należy: integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego
i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym, dziedzictwa kulturowego
i kulinarnego Dorzecza Bugu; zwiększenie liczby turystów odwiedzających obszar Dorzecza Bugu; inicjowanie
tworzenia, wspomaganie i współpraca z innymi strukturami działającymi na rzecz rozwoju i promocji turystyki; udział
w działaniach promocyjnych podejmowanych na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego.
NLOT prowadzi aktywną działalność na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej, tworzenia lokalnego systemu
informacji turystycznej promującego produkt turystyczny regionu. Na chwilę obecną w NLOT działa już 18 jednostek
samorządowych.
Zasoby kadrowe - Członkowie NLOT posiadają wszechstronne doświadczenie związane z promocją i turystyką.
Stowarzyszenie opracowuje i wydaje przewodniki, informatory turystyczne, aktywnie uczestniczy w targach
czy konferencjach dla branży turystycznej. Prezes Zarządu NLOT to osoba z wieloletnim doświadczeniem zawodowym
w zakresie marketingu, reklamy i promocji - odpowiedzialny będzie za całościową koordynację realizacji zadania.
Zasoby rzeczowe - Stowarzyszenie posiada własny lokal, niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy oraz liczne
materiały informacyjne i edukacyjne dot. atrakcji turystycznych Powiatu Siedleckiego, które zostaną wykorzystane
podczas realizacji zadania (m.in. przy tworzeniu scenariuszy felietonów).

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

1.

Scenariusz 6 filmów

2.
3.
4.

Operator kamery (6 dni zdjęciowych)
Dron na zewnątrz (6 dni zdjęciowych)
Lektor do 6 filmów

Wartość
PLN
1000
3000
3000
1500

Z dotacji

Z innych
źródeł
1000
3000

3000
1500

5.
Montaż 6 filmów
6.
Licencja na muzykę do filmów
7.
Emisja 6 felietonów
8.
Obsługa księgowa zadania
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

1000
900
4200
400
15000

1000
900
4200
400
10000

5000

V. Oświadczenia
Oświadczamj-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 zalegaj ją)*/za lega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
4) oferent*/oforcnci* składający niniejszą ofertę nie zalegaj jq)*/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*/fflną-wteśe+wą-ew<defwją*~
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.

Prezes Zarządu

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

nadbużanska
LOKALNA ORGANIZACJA lURYSlYCZNA
08 110 S ie d lce , ul. K. P ułaskiego Z
NIP 8212*107006, REGON 140232549
te l. 6 9 0 0 0 0 9 8 7
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