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0 6. 12 ) f\1UPROSZCZONA OFERTA REALHZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Q.täÖW ./h%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:„pobieranieVniepobieraniG*".
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i. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

Urząd Miasta i Gminy Kórnik

2. Rodzaj zadania publicznego11 Kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

II. Dane oferenta

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

Stowarzyszenie Grupa Historyczna KADR
NIP 7773366528
ul. Świgonia 6, 62-035 Dziećmierowo

Maciej Flens
ghkadr(q>onet.pl2. Dane osoby upoważnionej do składania

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Tel 602 55 33 29

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
Pierwsze obchody Święta Narodowego „Powstanie Wielkopolskie"-
wymarsz Kompanii Kórnickiej

1. Tytuł zadania publicznego

27.12.2021Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

27.12.20212. Termin realizacji zadania publicznego21

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
1. Msza Święta w Kolegiacie Kórnickiej w asyście rekonstruktorów -Powstańcy Wielkopolscy

2. Po mszy wymarsz Kompanii Kórnickiej - wojska wielkopolskie (rekonstruktorzy) ,wozy konne , ludność cywilna

(rekonstruktorzy )

3. Rozdanie mieszkańcom flag Powstańczych i rozetek Powstańczych - Burmistrz

4. Przemarsz pod pomnik Powstańców Wielkopolskich i złożenie wiązanek .
5. Grochówka wojskowa dla mieszkańców .
6. Dioramy historyczne .

11 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.).

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wartość
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Nazwa rezultatu

Min 50 osób zdjęcia
Promowanie postaw patriotycznych
Zapoznanie z uzbrojeniem i sprzętem
używanym przez Powstańców

Min 50 osób zdjęcia

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

Stowarzyszenie GH KADR jest współorganizatorem koncertu „Wielkopolanie Śpiewają Niepodległej ", Dni Twierdzy w
Poznaniu , w roku 2019 organizowaliśmy podobne wydarzenie w Kórniku jako rekonstruktorzy niezrzeszeni .

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Rodzaj kosztuLp. Wartość Z dotacji Z innych
źródełPLN

Udział rekonstruktorów 15-25 osób1. 3500
Wynajem i transport koni i wozów2. 1700

3. Przygotowanie dioram cywilna i
wojskowa ( obóz żołnierski armata
cywilna stragan z przysmakami z epoki

1500

Zakup grochówki ( firma cateringowa ) 24604.
Przygotowanie projektu wydarzenia 4005.

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9560 7260 2300

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.
tyfęaźidtń Data 06.12.2021

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


