Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne
z pominięciem otwartego konkursu ofert
Stowarzyszenie „Towarzystwo Muzyczne” z siedzibą w Starych Babicach złożyło
ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym pod nazwą „Wakacje z bajką” w trybie art. 1 9a ustawy z 23 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) z
pominięciem otwartego konkursu ofert.
Zgodnie z art. I 9a ust 4 ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, każdy może złożyć uwagi do ww. oferty.
Uwagi w formie pisemnej można zgłaszać do 1 lipca 2021 r. w następujący sposób:
•
•
•

za pomocą poczty elektronicznej na adres:
bkrolakkonstancinjeziorna.pl
do skrzynki podawczej (przy wejściu do budynku) Urzędu Miasta i Gminy Konstancin
-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77,
listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska
77,
05-520 Konstancin-Jeziorna.
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Załączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz.
2055)

Towarzystwo Muzyczne
Im. Kazimierza Wilkomirskiego
05-082 Stare Babice, ul. Polna 40
NIP 118-17-13-967, REGON 015443846
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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNG

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

.-...

2021 -06- 23

.

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych I
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/nicpobicrpnic*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

do którego jest adresowana oferta
2. Rodzaj zadania publicznego

1)

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM PATOLOGIOM I
PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

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
Forma prawna: stowarzyszenie
Nazwa: Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego,
05-082 Stare Babice,
ul. Polna 40
tel 603 861 660
KRS 0000151654

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię I nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
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Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza
Wiłkomirskiego,
Michał Malinowski
p0czta@wk0mirski.0rg.pl
509454871

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.).

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
WAKACJE Z BAJKĄ

1. Tytuł zadania publicznego

Data,
Data
12.07.2021
15.08.2021
rozpoczęcia
zakonczenia
3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
5łównym celem naszego zadania jest zagospodarowanie podczas wakacji czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej,
2. Termin realizacji zadania pubIicznego2

która wywodzi się ze środowisk patologicznych, zagrożonych różnymi patologiami lub wykluczeniem społecznym
rejonu Mirkowa.
zadanie publiczne pt. „WAKACJE Z BAJKĄ” odbędzie się okresie 12-16 lipca 2021 roku w Konstancinie-Jeziornie
Mirków), park przy ul. Walentynowicz. Zadanie zostanie zrealizowane w formie warsztatów edukacyjno-artystycznych
Planowana liczba uczestników ok. 40 osób. Program warsztatów wg poniższego planu.

dzień I kosmiczna podróż godz. 9:00-13:00
W programie:
-

przedstawienie opowieści o kosmosie
budowanie bazy kosmicznej z klocków MuBaBaO
tworzenie pojazdów kosmicznych —warsztaty modelarskie
tworzenie i prezentowanie opowieści kosmicznych przygód
zabawy ruchowe z Bajkostworami

zajęcia profilaktyczne „Bajka lepsza niż używki”
dzień II

—

przygody superbohatera godz. 9:00-13:00
-

W programie:
przedstawienie opowieści o superbohaterach
budowanie budowli superbohatera z klocków MuBaBaO
tworzenie pojazdów superbohatera —warsztaty modelarskie
tworzenie księgi superbohatera warsztaty książeczek przestrzennych
tworzenie i prezentowanie opowieści superbohatera
zabawy ruchowe superbohaterów z Bajkostworami
—

zajęcia profilaktyczne „Bajka lepsza niż używki”
dzień III

—

obrońca zwierząt

-

17 lutego godz. 9:00-13:00

W programie:
przedstawienie opowieści o zwierzętach
tworzenie mechanicznych zwierząt warsztaty modelarskie
:worzenie masek zwierzęcych
:worzenie i prezentowanie własnych opowieści o zwierzętach
zabawy ruchowe z Bajkostworami
zajęcia profilaktyczne „Bajka lepsza niż używki”
—

dzień IV— Przyjaciel oceanów godz. 9:00-13:00
W programie:
2)

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

q

przedstawienie opowieści o oceanach i zagrożeniach związanych z działaniami człowieka
budowanie podwodnego pałacu z klocków MuBaBaO
tworzenie modeli prototypów wynalazków oceanicznych— warsztaty modelarskie
worzenie i prezentowanie własnych opowieści o wynalazkach
:worzenie ilustracji podwodnych
zabawy ruchowe z Bajkostworami
zajęcia profilaktyczne „Bajka lepsza niż używki”
dzień V twórca robotów godz. 9:00-13:00
W programie:
przedstawienie opowieści o robotach i zmianach które nastąpią w najbliższych latach w związku z rozwojem
robotów i robotyki
tworzenie książeczek przestrzennych o robotach
tworzenie modeli robotów— warsztaty modelarskie
tworzenie i prezentowanie własnych opowieści o robotach
zabawy ruchowe z Bajkostworami
iajęcia profilaktyczne „Bajka lepsza niż używki”
—

wkład osobowy w realizacji zadania:
-

-

-

przygotowanie materiałów, narzędzi i urządzeń ro przeprowadzenia zadania
przygotowanie miejsca /m.in.: rozstawienie namiotów, ustawienie scenografii!
demontaż stoiska ; sprzątanie po zakończeniu zadania.
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu
Przeprowadzenie
edukacyjno-artystycznych

warsztatów

Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość
docelowa)
5 warsztatów

Lista uczestników warsztatów; zdjęcia

5 zajęć

Lista uczestników zajęć; zdjęcia

Sposób monitorowania rezultatów J źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będ
wykorzystane w realizacji zadania
Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego zrealizowało w latach 2020-2016 kilkanaście
zadań publicznych dofinansowanych z budżetu gm. Konstancin-Jeziorna z zakresu kultury, sztuki, integracji społecznej,
upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.
1.
2.
3.

Rodzaj kosztu

przygotowanie materiałów, narzędzi i urządzeń ro
przeijrowadzenia zadania
transport namiotów, materiałów i urządzeń do parku przy
ul. Walentynowicz
Przygotowanie miejsca do prowadzenia warsztatów

200,00
300,00
300,00

Z innych źródeł

Z dotacji

Wartość
PLN

I

:t

4.

/m.in.: rozstawienie namiotów, ustawienie scenografii
itp.! (6x50)
prowadzenie warsztatów (6x420zł):

2 520,00

5.

Prowadzenie zajęć profilaktycznych (6x200)

1 200,00

6.

demontaż namiotów; sprzątanie po zakończeniu zadania
(6x50)
Woda, napoje dla uczestników warsztatów

300,00

7.
8.

materiały plastyczno-papierniczo-przemysłowe do
przeprowadzenia warsztatów

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

400,00
800,00

6 020,00

4 920,00

1 100,00

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 zaIega(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.
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Data

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

Towarzystwo Muzyczne
im. Kazimierza Wiłkomirskieg”
05-082 Stare Babice, ul. Polna 4
NIP 118-17-13-967, REGON 015443

