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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Ofertę należy wypełnićwyłączniew białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umiazaorrymi przy poszaególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaaeniegwiazdką, np.: .pobieranie'lniepobieranie” oznacza, że należy skreślić niewlaściwą odpowiedź„ pozostawiając
prawidłową. Przykład:.pebieraniełlniepobieranie".

|. Podstawoweinformacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej. Burmistrz Miasta Włodawa
do któregoadresowanajest oferta
:. Tryb,w którym złożono ofertę
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publianego i (›
wolontariacie

3_m..] zadania pul |. „ Kultura „ sztuka ochrona dóbr kultury i dziedzictvrra narodowego

Podhzymywanie tradycji dożynkowych poprzez
reprezentowanie Gminy Miejskiej
Włodawa na dożynkach powiatowych w Gminie Włodawa w4. Tytuł zad ' blicznego”""" roku 2018

zr Data ] 5.07.20] 8r. Data 30.09.20] 8r.
5. Termin realizacji zadaniapublicznego rozpoczęcia zakończenia

II. Dane oferenta (-ów)

1.Nazwaoferenml-ów),formam,numerjowegoRejesbuSadowegohbinnejewidmcji,adresśedńbymz
adresdokorespondencjilieieliiestinnyodadresu siedziby)
Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im Janusza Kalinowskiego, stowarzyszenie „ KRS 0000278808
Wlodawa22-200. al. J.Plsudskiego 52. Nr konta BGŻ 69 2030 0045 111 0 0000 0269 0710

:. InneWdalekonw, w tym
dane osóbupowułnbnychdoskhdonin Barbara Litwiniuk tel.: 609243363
wyjaśnieńwW(np. numer Andrzej Rysz tel.: 603887756
telefonu, adrespoczty elektronicznej, numer
faksu, adres strony intemetowej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

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.

2 )Termin realizacjizadania nie może być dłuższyniż 90 dni.



L@Bmdanhwbhmmgopmmnqodomdindimzmwśammwmamśdmlu,mkkaiegoM.memmhmmmdowkmmmwmwodtrzymywanie tradycji dożynkowych,poprzez reprezentowanie Gminy Miejskiej Włodawa na dożynkach
'atowych 15.07.-30.09.2018r. w tym doposażenie zespołu śpiewaczego ,Kresowianki' w elementy stroju

udowego spódnice ludowew okresie 15.07.—30.09.2018r.

arrnonogram prac i projekt przygotowanyprzez koordynatora projektu—Agnieszkę Kuryłowicz.
- przygotowanie kosza dożynkowego, niesienie wieńca i kosza z darami.
— przygotowanie oraz dekoracja stoiska Gminy Miej skiej Wlodawa, zebranie eksponatów i zakup materiak'rw
potrzebnych do dekoracji

Zakup spódnic ludowych wykonanych przez tkaczkę Stanisławę Kowalewska na podstawie umowy o dzielo
„niezbędnychdo skompletowania pełnego letniego stroju ludowego z okolic Włodawy
— wykonanie wieńca dożynkowego: zakup materiałów.zbieranie zboża„ wykonanie stelaża, wykonaniewieńca
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 Miejskiej Wlodawa.

Z. ZaIdadane rezultatyrealizacji zadania publicznego

Podniesienie poziomuwiedzy na temat tradycyjnego obyczaju dożynkowegow naszym powiecie.Godna

reprezentacja Gminy MiejskiejWlodawa, poprzez prezentację i obsugę stoiska gminy, prezentację wieńca

dożynkowego, kosza z darami, udzialw konkursach dożynkowych,udziałw korowodziedożynkowym„

przygotowanie i wykonanie prezentacji artystycznej Gminy MiejskiejWlodawa. Doposażenie zespolu śpiewaczego

,Kresowianki' w elementy stroju ludowego - spódnice
Udział w dożynkaoh powiatowych podniesie wiedzę na temat tradycyjnego obyczaju dożynkowegow naszym
mieścieipowiecie.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liaby kosztów

istnieje możliwośćdodania kolejnychwierszy)

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 4090„002ł)

Rodzaj kosztu Koszt całkowity do poniesienia do poniesienia
(zl) zwnioskowanej ze środków

dotacji” finansowydt
ld) własnych, środków

Lp. pochodzących z
innych źródeł,

wkładu osobowego
lub rzeczowego”

(zł)

1 Produkty spożywcze materiały i 600,002ł 600,002ł 00,002ł
narzędzia
Zakup materiałów do dekoracji 250,002ł 250,00zł 00,002ł

2 stoiska, wieńca, kosza z darami i
jego zawartości.

3 Zakup spódnic ludowych Umowa o 2700,001ł 2220,001ł 480,002ł
dzieło.

4 Koordynator projektu —— Umowa o 400, OOZł 400,zł 00,00zł
dzielo

5 Ubezpieczenie uczestników dożynek 30,00zł 30,002ł 00,00zł

6 Praca społeczna członków 4090,002ł 00,002ł 4090„002ł
śpimamgermwianH”w 0933": 8070,00zł 3500,00zł 4570,002ł

Oświadczam(-y),że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłączniew zakresie działalności pożytku publianegooferenta;TAK
2) w ramach składanej oferty przewidujemy«pobieranie**lniepobieranieitświadczeń pieniężnych od adresatówzadania;NIE

informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym3) wszystkie podane w ofercie oraz zaląanikach
ifaktyanym;TAK

4) oferent'loforenei' składający niniejszą ofertę nie zalega Har/zalega-Hą-r—z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;TAK

5) oferent'lntemnci' stdadający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)'lzalega—Hq)*z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia spoleczne.TAK

3 l

4 )w przypadku wsparcia realizacjizadania publicznego.
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Wartość kosztów ogółem do poniesienia : dotacji nie może przekroayć10 000 zl.
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oferma) lm Janusza Kalinowskiego
22-200 Włodawa. Al J. Piłsudskiego 52
REGON 060241865. NIP 565-14-95-821 4 7 ')

Data (gól/£,«AW/57

%w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowa ' * dowym msc
_ .

ny w Krajowym Rejestrze — potw' zgod ”
zorygmałem kopia aktualnego wyciąguzinnegorejestru lub ewidencji.
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