
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 
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) 
Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
 

 
II. Dane oferenta 
 

1. Nazwa oferenta, forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona www, 
adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

Ex Aequo Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Snowidzy 
Snowidza 91A, 59-407 Mściwojów, 
KRS 0000844298 
Tel. 781435533 
Email: exaequosnowidza@gmail.com 
 

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

Dawid Sierpina – prezes zarządu 
Tel. 781435533 
Email: dsierpina@gmail.com 
 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Ogólnopolski Festiwal Pieśni Bożonarodzeniowej „Moje Betlejem” 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

20-01-2023 Data  
zakończenia 

15-02-2023 

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

Ogólnopolski Festiwal Pieśni Bożonarodzeniowej „Moje Betlejem” będzie wydarzeniem, które rozpocznie cykliczne 

konkursy wokalne w Jaworze. W dobie post pandemicznej rzeczywistości (covid19), dzieci i młodzież, ale i dorośli, 

potrzebują powrotu do „normalności”, do otwartych dla publiczności wydarzeń kulturalnych. Dzieci i młodzież potrzebują 

obcować z rówieśnikami, którzy mają zbieżne ze sobą pasje i zainteresowania – i właśnie Festiwal ma im to umożliwić. 

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



Dodatkowym celem działania jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży wartości, które niosą ze sobą Święta Bożego 

Narodzenia. 

Festiwal skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a swoim zasięgiem obejmuje całą 

Polskę. Uczestnicy Festiwalu zmagać będą się w 4 kategoriach wiekowych i rodzajowych (występy solowe i zespołowe). 

Festiwal będzie odbywał się w dniach 20 – 21 stycznia 2023 roku w Jaworze. Pierwszy dzień to przesłuchania uczestników 

przez Jury Festiwalu w Teatrze Miejskim, drugiego dnia uroczysty koncert galowy w kościele pw. Matki Boskiej 

Różańcowej, gdzie zostaną ogłoszeni zwycięzcy. 

Terminarz Festiwalu: 

• przyjmowanie zgłoszeń uczestników – do 15 stycznia 2023 

• ogłoszenie listy finalistów zakwalifikowanych do występów na żywo – 17 stycznia 2023 

• przesłuchania finałowe – 20 stycznia 2023 

• koncert laureatów i wręczenie nagród – 21 stycznia 2023 

Po inauguracji Festiwalu w 2023 roku będzie on odbywał się cyklicznie co roku. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Organizacja samego wydarzenia 
Ogólnopolski Festiwal Pieśni 
Bożonarodzeniowej „Moje Betlejem” 

1 wydarzenie Fotorelacja zdjęciowa 

Umożliwienie uczestnictwa w otwartym 
wydarzeniu dzieciom i młodzieży  
 

Uczestnictwo min. 25 osób 
 

Lista uczestników, protokół Jury 

 
 

  

 

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

Stowarzyszenie Ex Aequo powstało w roku 2020 i od początku swojej działalności zajmuje się organizacją konkursów 

wokalnych dla dzieci i młodzieży, przede wszystkim z powiatu jaworskiego. Już w 2018 roku, jeszcze jako społeczna grupa 

nieformalna rozpoczęło organizację Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej, który co roku odbywa się w 

listopadzie w Snowidzy. 

Członkowie stowarzyszenia posiadają już cztero-letnie doświadczenie w zakresie organizacji takich przedsięwzięć. Ilość 

osób biorącą czynnie udział w organizacji wynosi 5.  

Oferent planuje wniesienie do realizacji, poza wkładem osobowym, również wkład finansowy w wysokości 3 100zł na 

opłacenie wynagrodzenie Jury oraz muzyków orkiestrowych. 

 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Nagrody dla laureatów Festiwalu 7 000   



2. Wynagrodzenie Jury 600   

3. Wynagrodzenie muzyków 
orkiestrowych 

2 500   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 100 7 000 3 100 

 
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, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

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


