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Zalączniki do rozporządzenia Mińi$tra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia...................(po2. ...)

Załącznik nr 1

WZOR

U PROSZCZONA OFERTA REALIZACJ I ZADAN IA PU BLICZN EGO

POUCZENlE co do s!9sobu wvpełniania ofertv:
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 skreś|iĆ niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową' P rzykła d :,,pebł€+€r+i€ryn i e po bie ra n l e 

* "'

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

ll. Dane oferenta (-ów)

1. Organ administracji publicznej,
do któreso adresowana iest oferta

Urząd Miejski Boguchwała 36_040 Boguchwała ul. Tkaczowa 143

2. Tryb, w którym złożono ofertę
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

1l3. Rodzaj zadania publicznego" Rozwijanie dziedzictwa, kultury i tradycji narodowej wśród społeczeństwa
w kraju i poza jego granicami.

4. Tytuł zadania publicznego ,, Smaki jesieni"

5. Termin realizacii zadania publicznego2)
Data
rozpoczecra

LL.09.2016 r Data
zakończenia

11.09.2016

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

Stowarzyszenie krzewienia Kultury Zespoł Pieśni i Tańca ,,Kompanija" w Boguchwale
Forma prawna Stowarzyszenie data wpisu 05.11.2003r
KRS 0000178879 NIP 5170068962 Regon 691765470
Adres 36-040 Boguchwała ul' Kolejowa L5a

2. lnne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np.

numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Oferent zadania
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Zespół Pieśni iTańca
,,Kompanija" 36-040 Boguchwała ul. Kolejowa 15
e-mail zdzislawadudek2@gmail.com
rachunek bankowy 02 9163 0009 2001 0000 2924 000L
B.S Niechobrz
osoby upoważnione do reprezentowania oferentów

1. Zdzisława Dudek- Prezes
Ż. Kazimiera opalińska - Skarbnik
3. Anna Urszula Madej- Vice Prezes

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego l 
j 
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') Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań okreś|onych w art' 4 ustaWy z dnla 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontarlacle.

2) * ) lJwł- ł'ą. :4i t,\t__'Termin 
realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni' ?r,-il"ą .,\



1, opls zldania 'publiczneio propohowanego do realizacji wraż',''żo wskazaniem, w szczególńóści cólui. miejśia jego

odbiorców zadania oraz przewidvwanego do

oponowany projekt przewiduje zorganizowanie jednodniowej imprezy p.n. ,, Smaki jesieni ,, w Boguc

2 siedziba MCK Boguchwała w niedzielę 11'.a9.201'6r w godz. 15.00 do 20.00 będzie to ll edycja tej impre

je się kolejne spotkanie z wypiekami i domowej roboty przetworami. Atmosfery dopełni ko

łów folklorystycznych oraz konkurs jesienna spiżarnia pełna smaków , degustacja potraw w jesi

awie ( ziemniaki w mundurkach z ogniska, pieczone jabłka oraz potrawy z dyni , z kapusty,itp.) .

Do udziału w konkursie spiżarnia pełna smakóW zostaną Zaproszone KGW z terenU Gminy Boguchwała oraz gmi

iennych i prywatniwystawcy. Zostanie opracowany regulamin konkursu i będzie powołana komisja oceniająca

sy z domowej spiżarni. Przewiduje się występy zespołów dziecięcych ,młodzieżowych i Zespołu Pieśni iTal

nija . Smakom jesieni towarzyszyć będą warsztaty artystyczne W jesiennej oprawie dla dzieci i rodziców

ść imprezy zostanie zorganizowana przy wsparciu MCK Boguchwała.

ejskie Centrum Kultury zapewni promocję imprezy i materiały promocyjne ( plakaty, dyplomy, baner ,materi

lnternetu),stronę techniczną do WystępóW ( scena, nagłośnienie ,naświetlenie, osoba obsługująca,

rowadząca)oraz uruchomi warsztaty artystyczne'

adto zostaną uzupełnione stroje rzeszowskie dla zespołu ,,Kompanija"po przez zakup damskiej kabatki

rsetu oraz zakup kompletnego stroju męskiego rzeszowskiego ( spodnie, koszula,kamizela).

izacją projektu zajmą się osoby ze Stowarzyszenia oraz wolontariusze. Nie zatrudniamy pracownikó

tatowych, realizacja i rozliczenie projektu zostanie wykonane wolontarystycznie przezczlonków Stowarzyszenia.

2; Zakładane rezultaty realizacji zadania' publicznego

powszechnienie zdrowego żywienia,

zywrócenie dawno zapomnianych potraw z naszego regionu w jesiennej oprawie ,

pularyzacja zdrowej domowej spiżarni,

pularyzacja rodzimego folkloru

lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów

istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

do'póhiesienia'
ze'śródków

'finansowych '

własnych, środków
] pochodzących z

nych źródełi

Koszt całkowity
....,,1źł) ,

do'poniesienia
zwnioskowanej

dotacli9l
(zł)

3) 
Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.



/

(zł}

1.

Przygotowanie potraw regionalnych
do degustacji w jesiennej oprawie
dIa mieszkańców gminy Boguchwały

a. potrawy z darów jesieni
b. ciasta w smakach jesien!

2000,00
1900,00

2000,00
1900,00

2.

Wolontariat
(prace przygotowawcze:
przewożenie stołów, ławek, parasoli
z obiektów basenowych na Rynek w
Boguchwale, ustawienie ich na
Rynku, sprzątanie po zakończeniu
imprezy) 3 osoby x 10 godz=3O godz
30 godz x20 zl=600 zł

600,00 600,00

3.
Nagrody w konkursie spiżarnia pełna
smaków

1100,00 1100,00

4.

Uzupełnienie strojów rzeszowskich
(gorset damski i kabatka damska;
spodnie,koszu!a i kamizela męska)

2150,00 2150,00

Koszty ogółem: 7750,OO 7 150,00 600.00

oświadczam(-y), że:
L) proponowane zadanie pubIiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane W ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (_ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci+ składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*lzalega (_ją)x z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne.

r?'e,'oł 'i lowarzyszenie Krzewienia Kulturvłespół Pieśni i Tańca 
"xołłpłŃłiq{Boguchwal,

,,ll' Kolejowa 15A, 36_040 BogLchwała
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(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczcń woIi w imieniu
oferenta)

Data !b
Załacznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność

z oryginałem kopia al<tualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
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