
Załączniki do rozporządzenia  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

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 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a przez Centrum 

Rekreacyjno - Rehabilitacyjne  Ogniska TKKF Piast  na powierzenie realizacji zadania 

publicznego pn. „Grudzień ze sportowym Mikołajem".   Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w 

terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić swoje uwagi w sprawie oferty. 

Uwagi należy składać pisemnie w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dnia 17 listopada 

2022 r. prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta 

BURMISTRZ MIASTA JAWORA 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 
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 

 
Jaworskie Stowarzyszenie Charytatywne „Damy Radę”  
KRS 0000567906 
Adres siedziby : 59-400 Jawor, ul. Zamkowa 2 
e-mail : stowarzyszenie.damyrade.2015@wp.pl 
tel. 697 617 139 
Nr rachunku bankowego : 84 2030 0045 1110 0000 0409 6940 BGŻ 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 
Paweł Drozdowski  
Tel. 697 617 139 

stowarzyszenie.damyrade.2015@wp.pl 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Damy Radę wspólnie przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia 

 
1) 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.). 

mailto:stowarzyszenie.damyrade.2015@wp.pl
mailto:stowarzyszenie.damyrade.2015@wp.pl


2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

1 grudnia 2022 r. Data  
zakończenia 

31 grudnia 2022 r. 

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

 

Zadanie obejmuje zorganizowanie  w trakcie tradycyjnego miejskiego jarmarku w dniach 16-18 grudnia 2022 r. 

kończącego się wspólną Wigilią dla mieszkańców integracyjnego przedstawienia o tematyce świątecznej skierowanego 

do dzieci. Przedstawienie to przybliży dzieciom i przypomni dorosłym Jaworzanom ducha Świąt Bożego Narodzenia jako 

czasu gdy w atmosferze życzliwości i serdeczności pogłębia się poczucie wspólnoty pomiędzy osobami bliskimi, ale także 

wszystkimi mieszkańcami naszej lokalnej społeczności. Miejscem realizacji tej części zadania będzie płyta Rynku w 

Jaworze. Drugim elementem zadania będą warsztaty  poświęcone przygotowaniu tradycyjnych ozdób świątecznych dla 

dzieci. Ich organizację oferent przewiduje w dniu 17 grudnia 2022 r.  Ta część zadania realizowana będzie w 

pomieszczeniach ECMEN w Parku Miejskim.   

 

 

 

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów/źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 
Podtrzymywanie i rozwój lokalnych 
tradycji świątecznych  

Warsztaty dla dzieci, których 
tematem będzie 
wykonywanie świątecznych 
ozdób i dekoracji 

Dokumentacja fotograficzna, 
Faktury za zakup materiałów do wykonania 
ozdób 

Zwiększenie nieodpłatnej oferty 
kulturalnej dla mieszkańców Jawora   
 

Interaktywne 
przedstawienie/animacje o 
tematyce świątecznej   

Dokumentacja fotograficzna 
Umowa (Umowy) z wykonawcami 

 
 

  

 

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

 

Jaworskie Stowarzyszenie Charytatywne Damy Radę jest od kilku lat ( z przerwą spowodowaną pandemią) aktywnie 

uczestniczy w Jarmarku Bożonarodzeniowym  w Jaworze. Członkowie Stowarzyszenia pod przewodnictwem uzdolnionych 

muzycznie kolegów z naszej organizacji pomagają budować świąteczną atmosferę poprzez wspólne śpiewanie kolęd i 

świątecznych piosenek. Właśnie doświadczenia z przebiegu tego wydarzenia są inspiracją do idei  wzbogacenia oferty dla 

najmłodszych w ramach Jarmarku oraz umożliwienia małym Jaworzanom przygotowania tradycyjnych ozdób i dekoracji 

świątecznych dla wzbogacenia obchodów tych radosnych świąt w naszym mieście. Stowarzyszenie posiada wieloletnie 

doświadczenie w samodzielnej organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych takich jak pikniki i zabawy taneczne. Niektóre 

z nich takie jak impreza z okazji pożegnania wakacji oraz majowy piknik mają już charakter cykliczny.  Stowarzyszenie 

 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  



posiada niezbędne zasoby sprzętowe i osobowe do organizacji wyżej opisanych imprez ( namioty, ławki, stoły, sprzęt 

nagłaśniający a także osoby mające doświadczenie w prowadzeniu imprez, przygotowaniu oprawy muzycznej oraz 

prowadzenia warsztatów z różnych form rękodzieła), ale w przedmiotowym zadaniu korzystać będzie z zasobów 

rzeczowych (namiot, stoły, ławy,  itp.)  partnera - Jaworskiego Ośrodka Kultury będącego jednym z organizatorów 

Jarmarku. Zasoby te z uwagi bycia jednym z organizatorów corocznej zimowej imprezy na świeżym powietrzu są lepiej 

przystosowane do stworzenia uczestnikom przedstawienia czy innych atrakcji w ramach zadania uczestnictwa w nim na 

świeżym powietrzu. Stowarzyszenie dzięki członkom i rodzinom podopiecznych mającym doświadczenie w przygotowaniu 

ozdób i dekoracji świątecznych wystawianych na aukcjach charytatywnych na potrzeby podopiecznych organizacji 

zapewni wybór najbardziej odpowiednich materiałów do zorganizowania warsztatów. Stowarzyszenie wybierze 

wykonawców przedstawienia. Członkowie Stowarzyszenia oraz współpracujący z nim wolontariusze będą służyć pomocą 

w wykonawcom przedstawienia oraz prowadzącym warsztaty.    

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Koszt 1. Wynagrodzenie dla 
wykonawców przedstawienia 
świątecznego 

5000 5000  

2. Koszt 2 
Zakup materiałów na ozdoby i 
dekoracje świąteczne dla uczestników 
warsztatów ( np. pistolety na klej, 
kleje, brokat, sztuczny śnieg, papier, 
pianka, flamastry, farby, elementy 
florystyczne na stroiki, wstążki, cekiny, 
tasiemki, półprodukty do produkcji 
ozdób z różnych materiałów itp.) 

5000 5000  

3. Koszt 3    

4. Koszt 4    

5. Koszt 5    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000 10000  

 
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 zalega(-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, którychdotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

 



.................................................................Data ........................................................ 

................................................................. 

................................................................. 
(podpis osoby upoważnionejlub podpisy  
osób upoważnionychdo składania oświadczeń  
woli w imieniuoferentów) 
  


