
 

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 
Gmina Stalowa Wola 

2. Rodzaj zadania publicznego
1) Zadania 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 „Gaude Vitae” 
37-450 Stalowa Wola 
Al. Jana Pawła II 10 (CAS) 
KRS 0000960100 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Krystyna Mierzwa 507 110 480 

Krystyna.mierzwa@wp.pl 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego  
Koncerty z udziałem Chóru Gaude Vitae i Zespołu 

Tanecznego Stalowianki 

2. Termin realizacji zadania publicznego
2) 

Data 
rozpoczęcia  

1.09.2022 Data  
zakończenia  

25.11.2022 

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

 Zadanie dotyczy Chóru Gaude Vitae i Zespołu Tanecznego Stalowianki funkcjonujące przy Centrum 

Aktywności Seniora. 

Chór Gaude Vitae planuje wziąć udział w Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów PATAS 

2022, którego organizatorem jest CAS przy naszym współudziale. Przegląd odbędzie się 24 września 2022. 

Zespół taneczny Stalowianki planują wziąć udział w Przeglądzie Zespołów Tanecznych Seniorów, który 

odbędzie się w Kłomnicy 22 października. 

Obydwa zespoły wezmą udział w  artystycznym dniu, który planowany jest w ramach Dni Seniora 2022, a 

także zorganizują koncert w CAS z okazji 11 listopada. 

W obydwu zespołach konieczne jest uzupełnienie strojów, i właśnie stroje i transport Zespołu tanecznego 

Stalowianki na Przegląd Zespołów Tanecznych jest przedmiotem kosztu zadania.  

Jednocześnie informujemy o ważnych wydarzeniach dla obydwu zespołów w bieżącym roku. 

Chór Gaude Vitae zdobył brązowy dyplom w XI Krakowskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym 

„Cracovia Cantans”. Gaude Vitae był jednym chórem z woj. Podkarpackiego uczestniczącym w Festiwalu. 

Na zaproszenie organizatorów XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku 

Gaude Viate koncertował 3 lipca 2022 r. w kościołach wypełnionych słuchaczami w Młodzawach Małych i 



Staszowie, gdzie spotkał się z wielkim uznaniem słuchaczy koncertów. Koncerty w ramach tak renomowanego 

Festiwalu to dla Chóru bardzo duże wydarzenie i świadczy o uznaniu organizatorów dla poziomu 

artystycznego Chóru. 

Zespół Stalowianki wziął udział w III Festiwalu Tańca w Świdniku, gdzie zajął II miejsce, a także oprawił część 

artystyczną X Jubileuszowych ImienIn Podkarpackich Krystyn, które odbyły się pod patronatem Pana 

Prezydenta Lucjusza Nadbereżnego. Udział w tej imprezie wzięły Krystyny z Podkarpacia, Warszawy, Łodz. 

Tańce w wykonaniu Stalowianek, stroje spotkały się z wielkim uznaniem. 

Obydwa zespoły godnie reprezentują i promują Stalową Wolę 

_____________________________ 
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 

 

Uzupełnienie strojów  dla 
członków chóru 

30 
Faktury na materiały i uszycie strojów  

Uzupełnienie strojów  dla 
tancerek Zespołu Stalowinaki 

15 
Faktury na materiały i uszycie strojów  

Udział Chóru Gaude Vitae w PATAS 1 
Zdjęcia, informacja na fb Chóru, 
dyplom z Przeglądu 

 

Udział Chóru i Stalowianek w koncercie 
na Dni Seniora 

1 Zdjęcia, informacja na fb Chóru,   

Udział Zespołu tanecznego Stalowianki 
w Przeglądzie w Kłomnicach 

1 
Zdjęcia, informacja na fb Chóru, 
dyplom z Przeglądu 

 

Koncert z okazji 11 listopada z udziałem 
Chóru Gaude Vitae i Stalowianek 1 

Zdjęcia, informacja na fb Chóru i 
Zespołu tanecznego 

 

 

 

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

wykorzystane w realizacji zadania  

 
Stowarzyszenie Gaude Vitae powstało w roku 2022. Występowało z wnioskiem o dofinansowanie udziału chóru Gaude 
Vitae w XI Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym CRACOVIA CANTANS. Członek Zarządu Krystyna Mierzwa od lat 
współpracuje z Gminą Stalowa Wola poprzez Stowarzyszenia : Równowaga oraz Pokój i Dobro. 

 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Zakup strojów dla Chóru Gaude 

Vitae  5 400 4 900 500 

2 
Zakup strojów dla Stalowianek 

2 500 2 250 250 

3 
Transport na Przegląd Tańca  

2 250 2 250  

4 
Wyżywienie na Przeglądzie 

Tańca 800  800 



5 
Koordynator projektu 

wolontariat 
700  

 
 

700 

 

 

 

 

 

 

 

6 Obsługa księgowa 500 500 
 

 Razem 12 250 9 900 2 350 
 

 

  
 

  

 
 

  

Stalowa Wola 2.08.2022 r. 

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.  

8.   na potrzeby umowy o realizację niniejszego zadania publicznego posługujemy się rachunkiem 
bankowym 38 1140 2004 0000 3002 8228 5393, którego jesteśmy jedynymi posiadaczami. 

 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 

osób upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu oferentów) 

 

 

 

 

 

Antoni Bochnak  Prezes Zarzadu 

 

 

Krystyna Mierzwa Członek Zarządu 

 

 
 
 

 

 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 

osób upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu oferentów) 

 

 

 

 

 

 


