
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

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: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta 

Prezydent Miasta Stalowej Woli 

2. Rodzaj zadania publicznego1) Zadanie z zakresu 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 

Stowarzyszenie Kulturalne Proscenium 
forma prawna: stowarzyszenie; KRS: 0000579597 
Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Okulickiego 32 
tel. 501 042 100, email: sk.proscenium@gmail.com 
 
Nr konta: 23 2030 0045 1110 0000 0416 2640 – BNP PARIBAS 

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

Izabela Lach 
tel. 501 042 100 
email: ilach@op.pl 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego  „ŚWIĄTECZNA PODRÓŻ” 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia  

  01.10.2022 Data  
zakończenia  

26.12.2022 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)  
„Świąteczna podróż” – świąteczne widowisko taneczne dla całej rodziny. Pragniemy tańcem i bajkowymi historiami  
stworzyć radosną, świąteczną atmosferę, która nie opuści widzów przez całe nadchodzące Święta.  
Na spektakl zaprosimy wielopokoleniowe rodziny, miłośników teatru, tańca -  zróżnicowany program sprawi, że każdy 
znajdzie coś dla siebie i poczuje prawdziwą magię świąt.  
Prawie 90 dzieci na scenie, wspaniała choreografia, scenografia, piękne kostiumy, znakomita muzyka i bogactwo ruchu – 
zagwarantują cudowne widowisko, które już od kilku lat cieszy się ogromną popularnością. Co roku widowisko grane jest 
też bezpłatnie dla stalowowolskich szkół i przedszkoli w godzinach dopołudniowych.  
Zadanie zostanie przeprowadzone z udziałem grup artystycznych dzieci ze Spółdzielczego Domu Kultury oraz członków 
Stowarzyszenia Kulturalnego Proscenium.  
Stowarzyszenie w ramach realizacji zadania publicznego „Świąteczna podróż”, będzie korzystało na zasadzie użyczenia  
z bazy lokalowej i sprzętowej Spółdzielczego Domu Kultury.  
Premiera widowiska odbędzie się 18 grudnia 2022 roku 
Zadanie ma na celu: 
- propagowanie pozytywnych wzorców zachowań poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze 
- poszerzenie oferty kulturalnej Stalowej Woli 
- dostarczenie różnorakiej w formie i treści oferty kulturalnej, dostępnej bez opłat dla szerokiej rzeszy mieszkańców 
miasta 
- zapewnienie dzieciom oraz ich rodzinom atrakcyjnego, aktywnego, kulturalnego i pożytecznego spędzania wspólnych 
chwil 
- prezentacje umiejętności, talentów oraz wspólnej pracy dzieci i młodzieży 



- promowanie wychowania dzieci i młodzieży przez sztukę  
- promocja miasta Stalowej Woli jako miejsca, gdzie wszelkie formy aktywności kulturalnej pełnią ważną rolę 

_____________________________ 
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. 

  



  

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Widowisko taneczno-świąteczne 
premiera 

220 osób Zdjęcia, filmy, media 

Zaproszenia i plakaty  300 szt. Faktura 

Zajęcia taneczne  150 godzin Zdjęcia 

 

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

Wieloletnie doświadczenie członków stowarzyszenia w działalności kulturalnej, uczestnictwo  
w organizacji koncertów, imprez plenerowych, widowisk, wystaw, konkursów, przeglądów, półkolonii 
dla dzieci. Stowarzyszenie Kulturalne Proscenium w ramach realizacji danego zadania, będzie korzystać 
z bazy lokalowej i sprzętowej Spółdzielczego Domu Kultury. 

 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

 

1. Zakup materiałów 
 

3200 3200 0 

2. Szycie strojów 
 

3200 3200 0 

3. Scenariusz, reżyseria, choreografia 
 

2000 0 2000 

4. Obsługa akustyczna 
 

800 800 0 

5. Zakup elementów scenografii 
 

900 900 0 

6. Obsługa księgowa zadania 
 

400 400 0 

7. Druk zaproszeń i plakatów 
 

500 500 0 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11000 9000 2000 

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.  

 
 

.............................................................................. 

 

Data    28.01.2022  
.............................................................................. 
.............................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 

 



 

 

 


