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Załącznik nr I

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu pehsiania oferty:
Ofertę należy wypełnić wylącznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
” oznaczą że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
5
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie
prawidlową. Przyklad: „pobieranie*/nicpobicranic*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

Burmistrz Gminy Konstancin Jeziorna

1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

-

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej
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2. Rodzaj zadania publicznego

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, numertelefonu

STOWARZYSZENIE BINDUGA
NUMER EWIDENCYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W PIASECZNIE 63,
siedziba/adres do korespondencji: Cieciszew 35b, 05-520 Konstancin-Jeziorna
REGON 382398660
NIP 123 1423764
mBank 83 1140 2004 0000 3102 7842 1121
nr w ewidencji Starostwa Powiatowego w Piasecznie 63

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

PRZEDSTAWICIEL Grażyna Leśniak
tel. 742 777 003,790 3100 33

grazyna.Iesniakl @wp.pI

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
WIOSKA GINĄCYCH ZAWODÓW

1. Tytułzadania publicznego
.

.

•.

-

.

2. Termin realizacji zadania publicznego

Data
rozpoczęcia

29.04.2019

-

Data
zakonczenia

30.06.2019

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

-

-

„

Budując stoisko pt. WIOSKA GINĄCYCH ZAWODÓW chcemy ocalić od zapomnienia kunszt dawnych rzemieślników i
rękodzielników, ze szczególnym naciskiem na zawody, które stanowią dziedzictwo Urzecza, na którym znajduje się Gmina
Konstancin-Jeziorna. WIOSKA zbudowana będzie z namiotów płóciennych, elementów drewnianych, a uzupełnieniem będzie
lekoracja z różnych przedmiotów używanych przez naszych dziadków (elementy wystroju kuźni, młyna, warsztat powroźnika,
yiklinowe koszy, wiraszki, gliniane garnki itp.). Każdy namiot będzie reprezentował inny zawód: kowal, powroźnik, młynarz, będą

1

1
R
odzaj 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.

-

:eżwarsztaty z robienia papieru czerpanego. Chcemy pokazać dzisiejszym mieszkańcom naszej gminy, jak wyglądało życie naszych
iziadów, przodków, którzy tworzyli kulturę Urzecza, naszego mikroregionu etnograficznego. W czasie jej trwania odbędą się
pokazy i warsztaty, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy, w tym przede wszystkim dzieci, a także goście: turyści i miłośnicy
Urzecza.
YIOSKA będzie dostępna w czasie trwania FLIS FESTIWALU wpisuje się ona w główny cel festiwalu, tj. odbudowa orylsko
lęderskiej tożsamości Urzecza oraz popularyzacja kulturowego dziedzictwa obszarów nadrzecznych Polski. WIOSKA będzie
loskonalym uzupełnieniem przygotowanych atrakcji: m.in. flisu rzecznego, degustacji regionalnych przysmaków i występów
espołów ludowych. Będzie swoistą żywą lekcją historii poprzez wygląd, aranżację stoisk, pokazy i warsztaty. Flis Festiwal jest
iznaną i bardzo popularną imprezą, która gromadzi wielu entuzjastów, w tym większą część z nich stanowią mieszkańcy naszej
miny, dla których jest to okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale też poznania dziedzictwa i kultury miejsca zamieszkania.Flis
Festiwal dostał z rąk Marszałka województwa mazowieckiego Certyfikat za Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa
Aazowieckiego
—

-

4iejscem realizacji zadania jest tradycyjnie teren nad Wisłą za wsią Gassy. Głównymi odbiorcami zadania jest społecznoś
okalna: okoliczni mieszkańcy Gminy Konstancin-Jeziorna, a także turyści i sympatycy z odleglejszych obszarów, w tym z okoli
Karczewa. Są to osoby w różnym wieku, głównie rodziny z dziećmi. Zakładamy, że z pokazów i warsztatów w WIOSCE skorzyst
min. 60 osób.
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom
Nazwa rezultatu
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)
warsztatów
Przeprowadzenie
dot.
4 5 godzin warsztatów! min. 60
ginących
w ramach osób
różnych zawodów
w tym
WIOSKI GINĄCYCH ZAWODÓW
kowal, młynarz, powroźnik, warsztaty
papieru czerpanego

Sposób monitorowania rezultatów J źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika
Dokumentacja zdjęciowa, raport dot.
uczestników J lista uczestników podpisy

ilości

-

„

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będ
wykorzystane w realizacji zadania
Stowarzyszenie Binduga zostało zarejestrowane w lutym 2019 r. W bieżącym roku otrzymaliśmy dotacje na przeprowadzenie
urzyckich lekcji w przedszkolach oraz na działania wspierające promocję Urzecza na terenie powiatu piaseczyńskiego (dotacje
;tarostwa Piaseczyńskiego oraz Gminy Góra Kalwaria.
towarzyszenie Binduga nie ma własnych doświadczeń, ale w jego skład wchodzą osoby od lat zaangażowane w promocję kultury i
:radycji Urzecza, współtworzące i współpracujące przy Flis Festiwalu, Zielonych świątkach, Orszaku Rzecznym, zespole Urzeczeni
raz Biesiadach Łurzyckich, Żywych Lekcjach Historii wczasie festiwali (Flis Festiwal, Festiwal Wista) oraz w przedszkolach na
Urzeczu i wiele innych. W minionych latach członkowie Stowarzyszenia byli organizatorem szeregu przedsięwzięć związanych z
upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu m.in.: Flis Festiwalu, Pielgrzymki Rzecznej Św. Zygmunta; Żywe
Lekcje Historii, Zielone Swiątki na Urzeczu.
asoby kadrowe:
Grażyna Leśniak, przedstawiciel Stowarzyszenia Binduga, promującego dziedzictwo Urzecza, przewodnicząca Rady Fundacji Szerokie
Wody, organizator siedmiu edycji Flis Festiwalu w Gassach, promotor kultury łurzyckiej, organizator stoiska łurzyckiego na
Dożynkach wojewódzkich Kozienice 2012 oraz stoiska Mazowsza na Dożynkach Prezydenckich w Spale w 2015, współorganizator
komitetu rejestracji łurzyckich potraw regionalnych, inicjator spływu etnograficznego w strojach łurzyckich z Warszawy do Góry
Kalwarii, organizator projektu I play Chopin dla MKiDN, organizator strefy tradycji wiślanych na Wianki 2014, 2015, 2016 w
Varszawie, koordynator projektu Binduga flisacka w czasie Święta Wisły 2013 i 2014, laureat nagrody Przyjaznego Brzegu z 2012 za
„skrzeszenie tradycyjnych łodzi na Wiśle, laureat nagrody Urzędu Marszałkowskiego za rok 2014 Flis Festiwal Najlepszym
Produktem Mazowsza oraz za rok 2015 Zielone Świątki na Urzec2u.
Katarzyna Strzelecka animatorka społeczno-kulturalna, koordynatorka wielu projektów społeczno-kulturalnych skierowanych do
różnych grup wiekowych, opiekun wolontariuszy, autorka scenariuszy warsztatów i projektów skierowanych do dzieci i młodzieży
oraz dorosłych, instruktorka i co-trenerka w projekcie dla aktywnych mieszkańców na warszawskim osiedlu. Stworzyła program
Konstancińskich Targów Organizacji Pozarządowych i koordynowała projekt. Autorka monografii o ochockim klubie osiedlowym pt.
„Miejsce dla ludzi”. Angażuje się w aktywizację i integrację środowisk lokalnych, w ostatnich latach głównie na terenie Konstancina
eziorny i Urzecza. Członkini Stowarzyszenia Binduga, promującego dziedzictwo Urzecza.
-

-

-

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp.
1.

2.
3.

Rodzaj kosztu
prowadzenie
Honorarium
za
warsztatów/odtwórców starych zawodów
w WIOSCE GINĄCYCH ZAWODÓW 4 os. x
1375,00 zł
Montaż stoisk w WIOSCE GINĄCYCH
ZAWODÓW 2 os. x 265,00 zł
Działania promocyjne w mediach i na
portalach społecznościowych 1 os.

Wartość
PLN

Z innych
źródeł

5500

530
300

4.

Obsługa księgowa zadania 1 os.

200

5.

Koordynacja
(harmonogram
zadania
działań, kontakt z osobami prowadzącymi
warsztaty
oraz
obsługą techniczną,
czuwanie
nad
przebiegiem zadania,
realizacja
bieżących
potrzeb
i
rozwiązywanie problemów) 1 os.

520

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z dotacji

7050

5700

1350

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) oferentt J ofcrcnci
t składający niniejszą ofertę nie zalega( ją)
t / zalcga( ją)t z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
4) oferentt /-ofefe4si- składający niniejszą ofertę nie zalega( ją)t J zalcga( jq)t z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
! inną właściwą ewidencją
t
;
t
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rcjcstrcm 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.

upoważnionej lub p dpisy
(p Pis 05
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)
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