
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  „WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ” 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia  

  17.03.2022 Data  
zakończenia  

10.06.2022 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)  
 
          Naszym działaniem będzie piknik z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka planowany na 29 maja 2022 r. – 
Centralny Plac Zabaw przed Spółdzielczym Domem Kultury. Będzie to wydarzenie o charakterze rekreacyjno – 
kulturalnym, promujące aktywny wypoczynek w gronie rodziny. Wspólna zabawa dla rodzin ma sprzyjać budowaniu 
wzorców rodziny, wzmacniać relację i więzi, ale też stwarzać sytuację sprzyjającą dobrej zabawie.  
Podczas imprezy odbędą się występy grup artystycznych ze Spółdzielczego Domu Kultury, odbędą się liczne gry, 
zabawy, konkursy. Całą imprezę poprowadzi klaun.  
Wspólna zabawa to budowanie wzorców rodziny, wzmacnianie relacji, wzmacnianie więzi czy też integracja lokalnej 
społeczności. W dzisiejszych czasach epidemii, kiedy to żyjemy w dużym strachu i lęku, takie wydarzenia są potrzebne 
dla naszego zdrowia psychicznego.  

Odbiorcy zadania: 
- uczestnicy zajęć tanecznych (blisko 200 dzieci na scenie) 
- przypadkowi widzowie działań w otwartych i zamkniętych przestrzeniach miejskich  
- odbiorcy występów i koncertów zespołów – mieszkańcy miasta, rodzice i przyjaciele 
- uczestnicy imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka – mieszkańcy miasta Stalowa Wola 

Głównym celem realizacji zadania jest upowszechnianie i promocja kultury w Mieście Stalowa Wola 
- wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży naszego miasta na polu tańca i muzyki 
- prezentacja osiągnięć miasta 
- propagowanie pozytywnych wzorców zachowań poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze 



- zachęcanie do uczestniczenia w codziennej aktywności kulturalnej, 
- wdrażanie do kultury poprzez różnorodne działania edukacyjne i artystyczne 
- przygotowanie młodego człowieka do uczestnictwa w kulturze i odbiorze sztuki 
- rozwijanie, a przede wszystkim wspieranie zainteresowań, pasji i zdolności dzieci i młodzieży 
- upowszechnianie kultury tanecznej wśród mieszkańców Stalowej Woli 

 

______________________ 
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 

Impreza plenerowa  600 osób Zdjęcia, filmy, media 

Praca wolontariuszy 20 godzin Porozumienia 

 

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. Konferansjer (klaun)  600 500 100 

2. Artykuły animacyjne, plastyczne, 
balony 

1700 1700 0 

3. Nagrody na konkursy 1000 1000 0 
4. Szycie strojów 3000 3000 0 
5. Zakup materiałów 3000 3000 0 
6. Obsługa księgowa projektu 400 300 100 
7. Gry i zabawy animacyjne 800 0 800 
8. Obsługa akustyczna 600 500 100 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11100 10000 1100 

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 27.01.2022 r. Stalowa Wola 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 

 



 

 


