
UPROSZCZONA OFERTAREALIZACJI ZADANIA PUBLICZ

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

WPŁYNĘŁOUrząd Miejski we Włodawie-Sekretariat

2019 -05- 25
Ilość załączników ....... NrIrLI15%

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,
pozostawiającprawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*".

|. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowanaoferta

Burmistrz Miasta Włodawa

2. Rodzaj zadania publicznego”
Kultura , sztuka ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Il. Dane oferenta(-tów)

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

Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im Janusza Kalinowskiego, stowarzyszenie KRS 0000278808
Włodawa 22-200. al. J. Piłsudskiego 52. Nr konta BGŻ 69 2030 0045 111 0 0000 0269 0710

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

Barbara Litwiniuktel.: 609243363
Andrzej Rysz tel.: 603887756

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Podtrzymywanie tradycji dożynkowychpoprzez reprezentowanie Gminy
Miejskiej Włodawa na dożynkach powiatowych w Woli1. Tytuł zadania publicznego

_ _Uhrusklej 2019 r

. . .. . . „ Data 15.07.2019 r Data 10.10. 2019r
2. Termin reallzaql zadama publlcznego . , .rozpoczęaa zakonczenia
3. Syntetyczny opis zadania (wraz zewskazaniem miejsca jego realizacji)

Podt|zymywanie tradycji dożynkowych, poprzez reprezentowanie Gminy Miejskiej Włodawa na dożynkach powiatowych

Woli Uhruskiej w dniu 1.09.2019r. Doposażenie zespołu śpiewaczego „Kresowianki" w elementy stroju ludowego in

kresie 15.07.-1Q10.2019r

arrnonogram prac i projekt przygotowanyprzez koordynatora projektu —— JanuszWoliński

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.



— przygotowanie wieńca dożynkowego, udział w korowodzie dożynkowyrn,niesieniewieńca i kosza z darami.

- przygotowanie oraz dekoracja stoiska Gminy Miej skiej Włodawa, zebranie eksponatów i zakup materiałów
potrzebnych do dekoracji
Zakup krajek ludowych wykonanych przez tkaczkę Stanisławę Kowalewska, na podstawie umowy o dzieło .niezbędnych
do skompletowania pełnego letniego stroju ludowego z okolic Włodawy

- wykonanie wieńca dożynkowego: zakup materiałów, zbieranie zboża, wykonanie stelaża, wykonanie wieńca,
ozdabianie

- udział w korowodzie dożynkowym,
- przygotowanie pokazu tradycyjnych potraw regionalnych,: zakup produktów, materiałów i narzędzi,
wykonanie potraw regionalnych, prezentacja na stoisku
~ udział w tradycyjnych konkursach dożynkowych,; konkurs na wieniec dożynkowy, konkurs na stoisko,
konkurs na potrawę regionalną, na nalewkę, konkurs na chleb i inne według regulaminu organizatora dożynek.
- przygotowanie oraz wykonanie prezentacji artystycznej Gminy Miej skiej Włodawa.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia Sposób monitorowaniarezultatów/ źródłoNazwa rezultatu rezulzatów (wartość informacji o osiągnięciu wskaźnikaocelowa)

Prezentacja i Obsuga stoiska gminy, Podniesienie poziomu Godna reprezentacja Gminy Miejskiej
prezentacja wieńca dożynkowego, kosza wiedzy na temat Włodawa.
z darami, udział w konkursach tradycyjnego obyczaju
dożynkowych, udział w korowodzie dożynkowego w naszym
dożynkowym, przygotowanie i powiecie
wykonanie prezentacji artystycznej
Gminy Miejskiej Włodawa
Doposażenie zespołu śpiewaczego Udział w dożynkach Godna reprezentacja Gminy Miejskiej
„Kresowianki"w elementy stroju . _ _ Włodawa
ludowego - krajki

POWIatOWyCh podnresre
WiedZę na temat

tradycyjnego obyczaju
dożynkowego w naszym
mieście i powiecie

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

Zespół„ Kresowianki" podtrzymuje tradycje ludowe regionu włodawskiego. Reprezentuje na dożynkach powiatowych

GminęMiejską Włodawa od lat 15

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Zbieranie zboża do wieńca 2 osoby

Wykonanie stelaża do wieńca ( praca, drut, spawanie) — 2 osoby

Wykonanie wieńca - 10 osób



Potrawy regionalne:

Wykonanie potraw regionalnych, przygotowanie prezentacji potraw( praca prąd gaz) 8 osób Przygotowanie
i dekoracja stoiska 16 osób

Obsługa stoiska — 4 osoby

Udział w tradycyjnych konkursach dożynkowych — 4 osoby

Przygotowanie i wykonanie artystycznej prezentacji Gminy Miejskiej Włodawa - 16 osób

Przygotowanie kosza z darami — 1 osoba

Udział w korowodzie dożynkowym — 12 osób

Prace społeczną na przygotowanie i obsługę dożynek ( Reprezentacja Miejskiej Gminy Włodawa zespół

ocenia na 4100,002ł)

!. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł
P

1 Produkty spożywcze, materiały i narzędzia 600,00 zł 500.00 zł
,

100.00 zł

2 Zakup materiałów do dekoracji stoiska,wieńca ,kosza z 250.00 zł 250.00 zł 00.00 zł

. darami ijego zawartości ›

3 Zakup elementów stroju ludowego : krajki - Umowa o dzieło 1700.00 zł 1500.00?! „, „ 200.008

4 Koordynator projektu — Umowa o dzieło 620.00 zł 620.00 zł 00.00 zł

5 Ubezpieczenie uczestników dożynek 30.00 zł 30.00 zł ' ' ” "

00.00 zł

6 Transport uczestników 700.00 Zł 600.00 Zł
. ,

100.00 Zł

7 Praca społeczna członków 4100-00 Zł 00-00 zł '

i 4100-00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania , 8000.001I 3500.00 zł 4500.00 zł

V. Oświadczenia

0świadczam(my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(-tów);Tak

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego; Nie

3) oferent* /-efer=enei›*składający niniejszą ofertę nie zalega(—ją)*/ wheel-ją)! z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych; Tak

4) oferent* Lofer-ehe? składający niniejszą ofertę nie zalega(—ją)* leałegeł-jąjl z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne; Tak

5) dane zawarte w części II niniejszejoferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym” /-mną.włas'eiwą-ewidencją*7
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym;Tak
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. Tak
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
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