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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO I
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.: „pobieranielniepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranielaielaebieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

Wójt Gminy Kwidzyn

2. Rodzaj zadania publicznego

Działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony 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
7,tiO

Stowarzyszenie „Seniorzy 50+" , stowarzyśzenie KRS,
Nr KRS 0000436258
Kwidzyn, Mareza ul. Korzeniowska 17 a, 82-500 Kwidzyn
Strona www.
estec@interia.eu
tel. 793-005-572
2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Ewa Stec
estec@interia.eu
tel. 793-005-572

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego

2. Termin realizacji zadania publicznego 2 '

Aktywność społeczna seniorów angażująca różne pokolenia w
zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy poprzez uczestnictwo w
warsztatach florystycznych

Data
rozpoczęcia

1.04.2020

Data
zakończenia

30.06.2020

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

W związku z procesem starzenia się społeczeństwa, europejskiego jak i miejscowego, istnieje potrzeba aktywizacji osób
starszych naszej gminy. Poprzez spotkania w obszarze kultury w zdobywaniu wiedzy i umiejętności jaki również brania
udziału w konkursach, warsztatach, gdzie pragniemy dać seniorom i mieszkańcom Gminy Kwidzyn możliwość spędzania
wolnego czasu, zadbać o integrację oraz aktywizację do działań społecznych. Warsztat florystyczny podczas którego
różnymi metodami będą wykonane stroiki wielkanocne. Podczas warsztatu przeprowadzony zostanie konkurs na
najpiękniejszy stroik, za które będą nagrody (30 osób, 1 konkurs). Miejsce przeprowadzenia zajęć świetlica kulturalnooświatowa w Marezie. Zadanie wykonane będzie wspólnie ze świetlicą kulturalno-oświatową w Marezie. Informacje o
realizowanych działaniach projektu upowszechniane będą za pośrednictwem: strony internetowej, plakatów i informacji za
pośrednictwem sołtysów.
Sposób pomiaru odbiorców działań będzie odbywał się za pośrednictwem list obecności uczestników (osobne listy na
poszczególne zadania).
1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 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.
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Sposób monitorowania rezultatów!
źródło informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów )wartość docelowa)

Nazwa rezultatu

warsztat florystyczny

1 sztuka

Dokumentacja fotograficzna, lista
uczestników

Udział mieszkańców gminy

30 osób

Lista uczestników

I 5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doswiadczenia w realizacji działa ń planowanych w ofercie oraz zasobów,
które będą wykorzystane w realizacji zadania
1.Warsztaty manualne Mareza 2014 dofinansowanie Urząd Gminy Kwidzyn.
2. Dzień Matki Mareza 2014 dofinansowanie z Urzędu Gminy Kwidzyn
3. Dzień pieczonego ziemniaka Mareza 2014 dofinansowanie z Urzędu Gminy Kwidzyn
4. Międzypokoleniowe Warsztaty Manualne Mareza 2015r. dofinansowanie z Urzędu Gminy Kwidzyn
5. Dzień Matki - Biblioteka w Marezie 2015 dofinansowanie z Urzędu Gminy Kwidzyn
6. Wycieczka do Centrum Rodowo 2015 dofinansowanie z Urzędu Gminy Kwidzyn
7. Międzypokoleniowe warsztaty manualne Mareza 2016r. dofinansowanie z Urzędu Gminy Kwidzyn
8. Dzień Matki, Dzień Dziecka Mareza 2016r dofinansowanie z Urzędu Gminy Kwidzyn
9. Wycieczka do Chmielna Kaszuby w jeden dzień 2016r. dofinansowanie z PCPR w Kwidzynie
10._Warsztaty kulinarne Mareza 2016 dofinansowanie
z Urzędu Gminy Kwidzyn
_ _
11. Kultura - spektakl - Opera Nova Bydgoszcz 2016r. dofinansowanie PCPRodz. Kwidzyn
12.Wycieczka turystyczna Aktywne Beskidy 2016r. dofinansowanie z PCPRodz. Kwidzyn
13.Festyn edukacyjno -rekreacyjny niepełnosprawnych 2017r. dofinansowanie Starostwo Powiatowe w Kwidzynie.
14.Festyn edukacyjno -rekreacyjny niepełnosprawnych 2018 r. dofinansowanie Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
15.Wycieczka turystyczna w Bieszczady w 2018 r. dofinansowanie z PCPR Kwidzyn.
16.Warsztaty międzypokoleniowe dofinansowanie z Urzędu Gminy Kwidzyn 2018 rok.
17.Festyn edukacyjno -rekreacyjny niepełnosprawnych 2019 r. dofinansowanie Starostwo Powiatowe w Kwidzynie.
18.„Kultura Dolnego Powiśla oczami Seniora" -2019 r. dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
19.Wycleczka dla osób niepełnosprawnych „Pieniny 6 dni - śladami Janosika" 2019 r. dofinansowanie z PFRON.
20.Warsztaty „Wielkanocne kartki", „Święto jesieni i pieczonego ziemniaka", wykład historyczny „Perełki architektoniczne
gminy Kwidzyn" - dofinansowanie z Urzędu Gminy Kwidzyn 2019 r.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

1.

Wynagrodzenie prowadzącego warsztat

400,00

2.

Koszt materiałów warsztatowych

570,00

3.

Artykuły spożywcze i nagrody

350,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania
,

1200,00

Z dotacji
I Z innych źródeł
- -- --i

1200,00

120,00

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.
STOW
Kwici
Biur

ZENIE „SENIOR7Y 50±"
ul. Korzeriiuw.3," - - A
Pin
(

NIP 581

2 KIS

(podpis osoby poważnionej lub podpisy
osób upoważnipnych do składania oświadczeń
woli w imieniu ćferentów)

Data

A61410/

