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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypetniania oferty:
Ofert^ nalezy wypetnic wyiqcznie w biatych pustych poiach, zgodnie z instrukcjami umieszcz\J/ymi przy poSzegolnych poiach
oraz w przypisach. 1 * •' x -

Zaznaczenle gwiazdkej, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza,ze nalezy skresiic niewfasc%3 odpowiedz,pozostawiajgc
prawidtow^. Przyktad: „pobieranie*/fflepQktefanie*", j,.cl(\coU

cJc f'lAy f / RpSTR'Z/01 1!
I. Podstawowe informacje o zlozonej ofercie

Pr%emMiW £

Urz^d Miasta i Gminy Kornik, Plac NiepodlegtoscVI;62-035 Kornik1. Organ administracji publicznej,
do ktorego jest adresowana oferta

Dziafalnosc wspomagajqca rozwoj wspoinot i spotecznosci lokalnych2. Rodzaj zadanja publicznego15

li. Dane oferenta(-tow)

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

StowarzyszenieZaangazowani,ul. Szkoina 2, 62-023 Borowiec,
NIP: 7773258690, KRS: 0000602125
Adres do korespondencji: uL Graniczna 29, 62-023 Borowiec

Sylwia Brzoskowska

numer telefonu,adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
. Tytut zadania publics Black&White party-Bor<Swiecka potahcowka

.0^.09.2022Data
rozpocz^cia

Data
zakoriczenia

19.09.20222. Termin realizacji zadania publicznego2’:
3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazamem miejsca jego realizacji)

Celem zadania jest integracja lokalnej spotecznosci poprzez wspolnq zabawe;, biesiadowanie oraz taniec. Impreza b^dzie

takze symbolicznym zakonczeniem lata i kontynuacjq cyklu imprez, ktore odbywaty si^ w Borowcu wczesniej jednak w

nowej, odswiezonej formule. Wydarzenie odbywac si$ b^dzie w plenerze, przy swietlicy wiejskiej w Borowcu. W

programie oprocz wspolnego biesiadowania i taricow przewidziano szereg atrakcji majgcych urozmaicic imprez^.
Planowana data imprezy: 17.09.2022

4. Opis zaktadanych rezultatow realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiqgni^cia

rezultatow (wartoic
docelowa)

Sposob monitorowania rezultatow / zrodto
informacji o osiqgni^ciu wskaznikaNazwa rezultatu

Sprawozdanie, dokumentacja fotograficznawydarzeniu 150 osobUczestnictwo
mieszkaricow Borowca i ich integracja

w

x> Rodzaj zadania zawiera si§ w zakresie zadari okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z pozn. zm.).

2> Termin realizacji zadania nie moze bye dtuzszy niz 90 dni.
ft
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5. Krotka charakterystyka Oferenta, jego doswiadczenia w realizacji dziatari planowanych w ofercie oraz zasobow, ktore b^d$
wykorzystane w realizacji zadania ' - - v : . -7

Stowarzyszenie Zaangazowani zatozone zostato w 2016 roku i od zatozenia prowadzi na terenie Borowca oraz gminy

Kornik swojg dziatalnosc skoncentrowanq na rozwoju lokalnej spotecznosci, integracji srodowisk wiejskich, jak rowniez

upowszechnienia kultury na obszarach wiejskich. Wsrod ostatnio realizowanych projektow wymienic mozna:

Rok 2022 -Cykl letniego kina plenerowego

Rok 2021-Warsztaty budowania karmnikow i prelekcje o ptakach

Rok 2021- Cykl spacerow nordic walking

Rok 2021-Warsztaty kulinarne (kuchnia hiszpanska)

Rok 2020, 2021-Cykl plenerowych koncertow operetkowych

Rok 2020-Cykl letniego kina plenerowego

Rok 2019-Cykl plenerowych koncertow operetkowych

Rok 2019 -Cykl letniego kina plenerowego

Rok 2019 -Maty naukowiec - cykl warsztatow z chemig i fizykg dla dzieci

Rok 2018-Psiknik-impreza plenerowa dla wlascicieli psow, pokjczona z pokazami psow ratownikow i psow tropiqcych
Rok 2018-Cykl letniego kina plenerowego

Rok 2018-Dzien mamy w Borowcu-plenerowa impreza polqczona z wyst^pem baletowym oraz warsztatami dla mam
Rok 2018 - Ferie w Borowcu-cykl warsztatow i wycieczek dla dzieci i mtodziezy

Rok 2017-dotacja na program „Wakacje w domu fajne”-cykl wakacyjnych warsztatow dla dzieci i mlodziezy

Rok 2016-Organizacja giy terenowej w Borowcu pol^czonej z piknikiem z okazji dnia dziecka

Podczas realizacji zadari Stowarzyszenie korzysta z zasobow ludzkich i rzeczowych b^dgcych na wyposazeniu

Stowarzyszenia, jak rowniez z zewn^trznych zrodet finansowania takich jak: Powiat Poznariski, Urzqd MiGK, Polsko-

Amerykanska Fundacja Wolnosci, PISOP czy tez inne fundacje i prywatni sponsorzy.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego

WartoscRodzaj kosztu Zdotacji Z innych
> zrodet /

Lp.
PLN

10001. DJ
1400Podest2.
10003. Namiot 6x12

Napoje i poczQstunek 50004.
Kotyliony, balony, dekoracje 10005.

1000Fotobudka z namiotem6
Pokaz tahca 10007

1800Tort na 200 porcji8
9 200Suma wszystkich kosztow realizacji zadania 13 200 4 000

V. Oswiadczenia

Oswiadczam(-my), ze:

1) proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wyf^cznie w zakresie dziafalnosci pozytku publicznego
oferenta(-tow);



2) pobieranie swiadczeri pieni^znych b^dzie s\q odbywac wyt^cznie w ramach prowadzonej odpfatnej dziaialnosci pozytku
publicznego;

3) oferent* / ©fefenei* sktadajqcy niniejsz^ ofert$ nie zalega(-j^) * /-z©lega(4^)* 1 optacaniem naieznosci z tytuiu zobowi^zan
podatkowych;

4) oferent* / ofeTHufj* sktadaj^cy niniejsz^ ofert^ nie zaiega(-jq)* Azaiegay^}* z opiacaniem naieznosci z tytufu skiadek na
ubezpieczenia spoteczne;

5) dane zawarte w cz^sci il niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sgdowym* / inn$ wiasciw^ ewidencj^*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zat^cznikach S3 zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie zwiqzanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych, osoby,ktorych dotyczq te dane, ztozyiy stosowne
oswiadczenia zgodnie z przepisami 0 ochronie danych osobowych.

Data

(podpis7>?tfi5yupowaznionej !ub podpisy
osob upowaznionych do sktadania oswiadczen
woli w imieniu oferentow)

ui. Szkolna 2, 62-023 Borowiec
NIP: 7773258690 REGON: 363737713


