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Załączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)

Załącznik nr I
FF/1076420
2010-04-25 10 1755

urząz Miasta Gminy t<onstancin-Jeziorna

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*/nicpobicranic*.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

2. Rodzaj zadania publicznego
11

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

Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza
Wiłkomirskiego,
2. Dane osoby upoważnionej do składania

05-082 Stare Babice,
ul. Polna 40

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię nazwisko,

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Michał Malinowski

poczta@wilkomirski.org.pl
603 861 660

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

1)

PLENEROWY PIKNIK EDUKACYJNY

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.).

Data
08.05.2019
rozpoczęcia
3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Data
zakonczenia

2. Termin realizacji zadania publicznego 2)

17.05.2019

Zadanie publiczne pt.” „Plenerowe piknik edukacyjny” odbędzie się 12 maja 2019 roku w Konstancinie-Jeziornie, w
Parku Zdrojowym. Będzie zrealizowane w formie warsztatów tematycznie związanych ze strażą pożarną z okazji
obchodzonego w tym czasie Dnia Strażaka”. Odbiorcami planowanych warsztatów będą dzieci z terenu gm. Konstancin
leziorna. Planowana liczba uczestników ok 90 osób.
Przeprowadzone zostaną 4 następujące warsztaty tematyczne:
1) „Bajki dzielnego strażaka”

—

uczestnicy warsztatów zapoznają się z kilkoma opowieściami, historiami o

strażakach, a później rozpocznie się zespołowa twórczość, m. in.: dzielenie się swoimi opowieściami,
wymyślanie nowych historii,

2) „Budujemy wóz strażacki”

—

uczestnicy warsztatów zostaną podzieleni na grupy i będą budowali razem różne

pojazdy i urządzenia strażackie z materiałów m. in. papierowych i drewnianych, będą tworzyć ilustracje
przestrzenne „Pop-up” (prowadzący pokazuje jak z prostej kolorowej kartki papieru można wyczarować strażaka
i wóz strażacki, następnie dzieci same wykonują własne ilustracje, rysują, ozdabiają je hologramową folią lub
innym materiałami dekoracyjnymi); uczestnikom zostaną zademonstrowane przykłady mechanicznych zabawek,
a następnie sposób ich wykonania, konstrukcje i mechanizmy, które je napędzają,

3)

„Historie strażakie”

—

uczestnikom warsztatów zostanie zaprezentowany 30-minutowy program składający się z

barwnych i ciekawych opowieści i historii związanych z tematyką strażacką,
4)

„Malujemy wóz strażacki”

—

uczestnicy warsztatów (wszystkie kategorie wiekowe) będą wspólnie malowali

ogromny wóz strażacki na płótnie zawieszonym na sztaludze.

Oprócz warsztatów do dyspozycji dzieci w Parku Zdrojowym będzie przygotowana” Kraina zabawy”
przestrzeń z różnego rodzaju urządzeniami do zabawy: Bajkostwory

—

-

interaktywne pufy i poduchy o wymiarach

od 0,5m do 4m, wykonane z wysokogatunkowej skóry ekologicznej, zawierające miękkie wypełnienia; klocki
MuBaBao do budowania

—

klocki stanowiące proste bryły wykonane z niemalowanego, bezpiecznego w użyciu

drewna bukowego i dębowego; dzięki specjalnej obróbce klocki mają ciekawą, wyczuwalną w dotyku fakturę;
zostały zaprojektowane w taki sposób, by wykorzystać naturalne sęki i przebarwienia; ta różnorodność barw
drewna czyni je atrakcyjnymi wizualnie.

2)

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Przeprowadzenie
warsztatów
dzielnego strażaka” dla 20 osób

‚„Bajki

Przeprowadzenie
warsztatów
„Bud ujemy wóz strażacki” dla 20 osób

Planowany poziom osiągnięcia
‚
rezultatow (wartosc
docelowa)
Udział minimum 15 osób

Lista zapisów na warsztaty lub zdjęcia

Udział minimum 15 osób

Lista zapisów na warsztaty lub zdjęcia

Udział minimum 15 osób

Lista zapisów na warsztaty lub zdjęcia

Udział minimum 15 osób

Lista zapisów na warsztaty lub zdjęcia

.

.

Sposob monitorowania rezultatowi zrodło
informacji o osiągnięciu wskaznika
.

..

.

.

.

-

Przeprowadzenie warsztatów „Historie
strażackie” dla 20 osób
Przeprowadzenie
warsztatów
„Malujemy wóz strażacki” dla 20 osób

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

wykorzystane w realizacji zadania
Fowarzystwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego zrealizowało w roku 2018 zadanie o podobnym charakterze i formie pn.
„Plenerowe warsztaty edukacyjne” w konstancińskim Parku Zdrojowym.
Warsztaty

w

ramach

niniejszego

zadania

poprowadzą

osoby

mające

wieloletni

staż

artystyczny

m.in.

przedsięwzięciach Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Rodzaj kosztu
przygotowanie materiałów,
narzędzi i urządzeń ro
przeprowadzenia zadania
transport namiotów, materiałów i
urządzeń do i z Parku Zdrojowego
Konstancinie-Jeziornie
przygotowanie stoiska w Parku
Zdrojowym /m.in.: rozstawienie
namiotów, ustawienie scenografii!
prowadzenie warsztatów (4x400zł):
„Bajki dzielnego strazaka”
„Teatrzyk strazaka”
Budujemy woz strazacki”
„Malujemy_woz strazacki”
prowadzenie
„Krainy zabawy”
demontaż stoiska w Raku
Zdrojowym; sprzątanie po
zakończeniu zadania
materiały plastyczno-papierniczo-

Wartość
PLN

Z dotacji

Z innych źródeł

250,00

150,00

200,00
—

1 600,00

500,00
200,00

550,00

w

przemysłowe do przeprowadzenia
warsztatów
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

3 450,00

2 650,00

800,00

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)* / zalcga( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
4) oferent* J oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)* / zIcga( jg)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą cwidcncją*;
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.

Mariusz Dżyga

(

Prez
Data

im. Kazimierza Wi[onrsego

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

TówarzyStwO Muzyczne
MchałM

im. Kazimierza Wilkomirskiego
05-082 Stare Babice, ul. Polna 40

NIP 118-17-13967, REGON 015443846

