
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 STALOWA WOLA 

2. Rodzaj zadania publicznego1) Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
 ochrony 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 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  
Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu  
Strona internetowa oddziału: www.pttk-sandomierz.pl 
Ul. Rynek 12 
27-600 Sandomierz 
NIP: 864-000 -20 -64, regon: 830008157 
Nr konta: 06 9429 0004 2001 0010 2007 0001 

PTTK Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu posiada wpis do Centrum Ewidencji Organizatorów Turystyki 
i Pośredników Turystycznych numer 731 

Klub Turystyki Kwalifikowanej „KOMPAS” w Stalowej Woli przy oddziale PTTK w Sandomierzu 
Strona internetowa KTK „KOMPAS” : www.kompas.stalowa-wola.pl 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i 

nazwisko, numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej) 

Tamara Piotrowska  698 260 131 donroberto40@poczta.fm 
(na podstawie upoważnienia) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego  Poznanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego 
naszego kraju  

2. Termin realizacji zadania publicznego2) 
Data 

rozpoczęcia  
03.07.2023 

Data  

zakończenia  
30.09.2023 

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

Chcemy połączyć swoją pasję z realizacją zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, wzbogacając tym samym ofertę kulturalną dla mieszkańców naszego miasta w różnym wieku. 

Zadanie realizować będzie Klub Turystyki Kwalifikowanej „KOMPAS” w Stalowej Woli przy Oddziale PTTK w Sandomierzu 
dla mieszkańców miasta Stalowa Wola zarówno zrzeszonych w klubie „KOMPAS” jak i nienależących do niego. Zadanie 
będzie realizowane w kilku etapach: 

I. Ośmiodniowy wyjazd w Beskidy – Żywiecki i Śląski. Planowana liczba uczestników to 30 – 35 osób. Celem 
wyjazdu będzie zapoznanie jego uczestników z dziedzictwem kulturowym, przyrodniczym i historycznym 
Polski w tym regionie oraz w miejscowościach leżących na trasie w Beskidy. 

  Wyjazd ze Stalowej Woli 12.08.2022 r. godz. 5:00  
Powrót do Stalowej Woli 19.08.2022 w godzinach wieczornych.  

Baza noclegowa : 1. Ośrodek Turystyczny „Galimatiasowy Krepol”  Rycerka Górna 274  34-370 Rajcza ( 12-15.08.2023) 
                                2. Pensjonat Groń/ Kompleks Zagroń Istebna 1588  43-470 Istebna  (15-19.08.2023) 
Poznamy m. in.: 

1. Niepołomice 

– Gotycki zamek królewski z połowy XIV wieku, przebudowany w stylu renesansowym, nazywany „drugim 

Wawelem”. Przeszedł w swojej historii wiele modernizacji już za czasów królewskich. Bywał tymczasową 

siedzibą monarchów uciekających ze stolicy przed zarazami. W swych murach mieści Muzeum 

Niepołomickie, które prezentuje wystawy malarstwa i rzeźby znanych polskich artystów, m.in. dzieła Henryka 

Siemiradzkiego, Piotra Michałowskiego, Jacka Malczewskiego, czy Stanisława Witkiewicza. Są tu również 

dzieła artystów europejskich pochodzących ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Ciekawie 

prezentuje się też wystawa trofeów myśliwskich. Przede wszystkim  zwierzęta i ptaki zamieszkujące Puszcze 

Niepołomicką, ale i egzotyczne zwierzęta z innych kontynentów. Dodatkowo można obejrzeć broń 

myśliwską. W jednej z komnat zamkowych zaaranżowano gabinet, w którym pomieszczono 

archiwum  twórczości znakomitego polskiego fotografika przyrody, filmowca i podróżnika Włodzimierza 

Puchalskiego.  

– Ogrody Królowej Bony, Pomnik Kazimierza Wielkiego, Kościół  Dziesięciu Tysięcy Męczenników z XIV wieku, 

Kopiec Grunwaldzki 

– Spacer w Puszczy Niepołomickiej do mogił poległych żołnierzy i partyzantów. (Podczas II wojny światowej 

puszcza była miejscem masowych egzekucji). 

                       2.    Lanckorona  

– Rynek z małomiasteczkową XIX wieczną, przeważnie drewnianą  zabudową. Wiele domów z drewnianymi 

podcieniami, służącymi niegdyś celom handlowym.  

– Kościół Św. Jana Chrzciciela. Budowla z XIV wieku, obecny kształt świątynia zyskała w XVI stuleciu. 

– Ruiny zamku na szczycie Góry Lanckorońskiej. Budowla powstała za sprawą Kazimierza Wielkiego w XIV 

wieku 

 

3. Koniaków – stolica koronki 

Koronki Koniakowskie to  ponad stuletnia tradycją szydełkowa. Wykonywane są bez żadnego wzornika czy 

szablonu. Wzór zależy tylko i wyłącznie od wyobraźni koniakowskiej koronczarki. Taki sposób wykonywania 

koronki nie jest nigdzie indziej praktykowany. W Koniakowie żyje ponad 700 koronczarek, które wykonywały 

koronki dla takich ważnych osobistości, jak papież Jan Paweł II czy królowa angielska Elżbieta II.  „Heklowanie” 

(czyli gwarowo – szydełkowanie) jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tradycja jest bardzo pielęgnowana, 

aby nie została zapomniana. W Koniakowie jest wiele izb muzealnych, w których można się zapoznać z historią 

tego rękodzieła oraz bogatą kolekcją wyrobów koronczarskich, z czego skorzystamy.  

                       
               



               W planie zwiedzania:  
              -  Izba Regionalna im. Marii Gwarek  
              -  Centrum produktu regionalnego. Tutaj zapoznamy się z tradycją wypasu owiec i produkcji serów, metodą   
                produkcji buncu z wykorzystaniem tradycyjnych drewnianych naczyń pasterskich. Pokaz będzie połączony z      
                degustacją różnych gatunków serów. 
 

4. Wisła – Muzeum Beskidzkie, Aleja Gwiazd Sportu, Muzeum Adama Małysza, skocznia narciarska 
„Malinka” im. Adama Małysza. 

5. Izba pamięci Jerzego Kukuczki podczas pieszej wycieczki na Stożek  
6. Źródła rzeki Olza podczas pieszej wycieczki do schroniska PTTK na Przysłopie pod Baranią Górą.  
7. Różnorodność górskich schronisk 
m.in. na Rycerzowej, Hali Boraczej, Wielkiej Raczy, Przegibku i Stożku (jedno z najstarszych schronisk w całych 
Beskidacach), na Przysłopie pod Baranią Górą. 
8.     Muzeum Turystyki Górskiej PTTK  na Przysłopie pod Baranią Górą, przy Baraniogórskim Ośrodku Kultury 
Turystyki Górskiej PTTK  „U Źródeł Wisły". 

                Poznamy także różnorodność pasm górskich w Beskidach podczas pieszych wycieczek. 

1. Worek Raczański - to jedna z głównych atrakcji Beskidu Żywieckiego, leżąca w jego południowo-
zachodniej części, na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego z licznymi rezerwatami. Prowadzi 
tam Główny Szlak Beskidzki i  wiedzie niemal po samej granicy ze Słowacją. 
 

2. Ochodzita – punkt widokowy górujący nad Koniakowem. Według miejscowych legend, Ochodzita była 
niegdyś miejscem z którego zbójnicy wypatrywali bogatych karawan z Węgier. Dzisiaj przyciąga jedną z 
najbardziej interesujących i najpełniejszych panoram w całym Beskidzie Śląskim. Widoki roztaczające się 
ze szczytu obejmują znaczną część Beskidu Śląskiego z Baranią Górą, Beskid Żywiecki z Babią Górą oraz 
wschodnią część Beskidu Małego. Ze szczytu Ochodzitej podziwiać można też Beskidy Kisuckie, Jaworniki 
i Beskid Śląsko-Morawski.  

3. Beskid Śląski z najwyższym szczytem – Skrzyczne. 

       Program i kolejność zwiedzania w poszczególne dni będzie ustalana z uwzględnieniem aktualnych warunków 
pogodowych. Również przy sprzyjających warunkach pogodowych przewidziane są ogniska ze śpiewaniem przy 
gitarze.      

 
II. Trzydniowy wyjazd do Puszczy Kampinoskiej. Planowana liczba uczestników to 30 – 35 osób. Celem wyjazdu 

będzie zapoznanie jego uczestników z dziedzictwem kulturowym, przyrodniczym i historycznym Polski w 
tym regionie. 
Wyjazd 7.07.2023 godz. 6:30 
Powrót do Stalowej Woli 9.07.2023 w godzinach wieczornych.  
Baza noclegowa – Laski, Truskaw lub  Izabelin 
W programie m. in.: 
1. Zamek Biskupi w Iłży –  pochodzi z końca XIII wieku, odbudowany po pożarze w XVI wieku w stylu 

gotyckim a wiek później przebudowany na styl renesansowy. Kolejne pożary i II wojna światowa 
uszkodziły go na tyle, że stał się ruiną. Obecnie trwają prace zabezpieczające mury. Budowlę z bardzo 
ciekawą historią udostępniono do zwiedzania, z czego skorzystamy. 

2. Dawna Starachowicka Kolej Dojazdowa – służąca obsłudze kopalń i zakładów przemysłowych. 
Ostatecznie zamknięta w 1986 ze względu na małe zapotrzebowanie. W 1993 linia została wpisana do 
rejestru zabytków. Odrestaurowana i uruchomiona częściowo w 2004 roku.   

3. Arboretum w Marculach – z częścią dendrologiczną, alpinarium i wrzosowiskiem. Zgromadzono tam 
ponad 600 gatunków drzew i krzewów rodzimego pochodzenia oraz całej strefy klimatu 
umiarkowanego. Ogród w swych założeniach spełnia trzy podstawowe zadania: edukacyjne, społeczne 
i naukowe. 

4. Palmiry – Miejsce Pamięci (cmentarz i muzeum).  Palmiry to miejsce potajemnych egzekucji polskich 

więźniów, przede wszystkim inteligencji. Egzekucje przeprowadzano tutaj od 7 grudnia 1939 r. do 17 

lipca 1941 r. (rozstrzelano 1757 osób). Ofiary przywożono z więzień warszawskich, przede wszystkim 

Pawiaka i rozstrzeliwano nad uprzednio przygotowanymi dołami, które następnie maskowano. Celem 

Niemców było wymordowanie polskiej elity przywódczej i intelektualnej, mogącej kierować oporem 

społecznym wobec okupanta. Informacje o rozstrzeliwaniach i miejscu pochówku ich ofiar zostały 

ujawnione przede wszystkim dzięki leśnikom, którzy potajemnie zaznaczali miejsca zbrodni. Po 

zakończeniu wojny dokonano ekshumacji zamordowanych i przeniesienie zwłok na specjalnie 

https://www.polskieszlaki.pl/beskid-zywiecki-atrakcje/
https://www.polskieszlaki.pl/zywiecki-park-krajobrazowy.htm
https://www.polskieszlaki.pl/atrakcje/parki-narodowe-i-rezerwaty/


utworzony cmentarz w Palmirach, około 5 km od wsi. Na cmentarzu tym pochowano ciała 2204 

zamordowanych w okolicach Palmir, a także w innych miejscowościach w okolicach Warszawy.  

Miejsce to odwiedzimy podczas pieszej wycieczki przez Puszczę Kampinoską.  

5. Barokowy Pałac w Nieborowie - zbudowany został w ostatniej dekadzie XVII w., przez prymasa Michała 

Stefana Radziejowskiego. Jeszcze przed końcem XVII w. sprzedany, przechodził z rąk do rąk , a od 1774 

r. aż do II Wojny Światowej należał do Radziwiłłów. W czasie gdy pałac był w rękach hetmana wielkiego 

litewskiego - Michała Kazimierza Ogińskiego, niektóre wnętrza urządzone zostały w stylu rokoko. Pałac 

otoczony jest ogrodem w stylu francuskim i starym parkiem. 
6. Arkadia - ogród romantyczny, założony przez Helenę Radziwiłłówną w stylu angielskim, począwszy od 

1778 r. i rozwijany aż do śmierci założycielki w 1821 r. W ogrodzie powstało wiele romantycznych 

budowli, m. in. Grota Sybilli, Łuk Kamienny, Świątynia Diany, Akwedukt, Domek Gotycki i fragmenty 

Cyrku. 

III. Odpoczywaj aktywnie z historią w tle – Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna  –  23.09.2023 
 wyjazd jednodniowy dla  30 – 35 osób. 
Celem wyjazdu będzie pokazanie jego uczestnikom możliwości aktywnego wypoczynku na łonie przyrody z 
jednoczesnym poznawaniem historii miejsc w których się przebywa. 
Weźmiemy udział w ogólnopolskiej akcji organizowanej corocznie przez PTTK – Międzypokoleniowa Sztafeta 
Turystyczna. Akcja ma na celu pokazywanie młodym – dzieciom, wnukom – korzyści płynących z pieszych 
wędrówek,  jak ciekawie, miło i radośnie można spędzać czas na łonie przyrody, wśród ludzi ciekawych 
świata, poznając zabytki i ciekawostki historyczno – przyrodnicze – nasze narodowe dziedzictwo.   
W programie:  
-  Zwiedzanie Muzeum Orła Białego w Skarżysku – Kamiennej 
(uzbrojenie oraz umundurowanie pochodzące z czasów I i II wojny światowej i tzw. okresu Zimnej wojny). 
- Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej - powstałe dzięki pierwszemu Ordynariuszowi Diecezji 

Radomskiej ks. biskupowi Edwardowi Materskiemu, wilnianinowi  z pochodzenia, jako replika Ostrej Bramy 
z Wilna. 

-  Ruiny Wielkiego Pieca Hutniczego Rejów - niezwykły zabytek techniki o bogatej przeszłości 

- Przejście piesze - około 9 km przez tereny Leśnictwa Stokowiec. Po drodze mijać będziemy dawny, 
nieczynny już kamieniołom Gębury, który jest wielką atrakcją turystyczną. Ze względu na charakterystyczne 
otwory w ścianie kamieniołomu zyskał nazwę „Oczy Ziemi”  
- ognisko – przy sprzyjających warunkach pogodowych – przy kamieniołomie „Oczy ziemi” 
 
Bilety wstępu w czasie wycieczki do Puszczy Kampinoskiej  (około 100 zł na osobę) oraz w Góry 
Świętokrzyskie (około 20 zł na osobę) uczestnicy wyjazdów zakupią indywidualnie. Nie da się tego na razie 
dokładnie wyliczyć, ponieważ jest tam rozgraniczenie na bilety normalne i ulgowe. A na dzień dzisiejszy nie 
wiemy jakie osoby się zapiszą – czy z biletami normalnymi czy ulgowymi. Koszt biletów wstępu w czasie 
wyjazdu w Beskidy został częściowo wpisany – tam, gdzie są bilety „grupowe” i przewodnik płatny „od 
grupy”. Resztę – tam, gdzie są bilety normalne i ulgowe – uczestnicy zakupią we własnym zakresie. 

  Koordynatorem wszystkich wyjazdów  będzie Tamara Piotrowska a poprowadzą je: 
    -   Robert Piotrowski - Przodownik GOT - nr leg. 7592,  Przodownik OTP - nr leg. 10628,         
                                            Instruktor Ochrony Przyrody - nr leg. 398, 
    -   Jerzy Kopeczek, Przodownik GOT - nr leg. 2549a. 
 przy współpracy z miejscowymi przewodnikami terenowymi w zwiedzanych obiektach. 
Część usługi przewodnickiej oraz praca koordynatora zadania będzie wykonana w ramach wolontariatu:  
- Przewodnik – Robert Piotrowski 43 godz. x 70 zł = 3010 zł (Beskidy i Góry Świętokrzyskie) 
- Przewodnik – Jerzy Kopeczek  18 godz. X 70 zł = 1260 zł 
- Koordynator zadania – Tamara Piotrowska 15 godz. x 50 zł = 750zł 
Środki na realizację zadania będą pochodzić z dotacji oraz od odbiorców zadania publicznego – uczestników 

wyjazdu.  

 

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 

Poznanie dziedzictwa kulturowego, 
przyrodniczego i historycznego w 
Beskidzie Żywieckim i Śląskim. 
Zwiększenie dostępności poznawania 
dóbr kultury poprzez wykorzystanie 
podróży  do poznawania historii i 
dziedzictwa kulturowego miejsc 
leżących na trasie przejazdu. 

Zorganizowanie ośmiodniowego 
wyjazdu dla  30 -35 osób. 

Lista obecności, dokumentacja fotograficzna 
udostępniona na stronie internetowej klubu. 
Sprawozdanie po zakończeniu zadania. 

Poznanie dziedzictwa kulturowego, 
przyrodniczego i historycznego na 
terenie Puszczy Kampinoskiej 

Zorganizowanie trzydniowego 
wyjazdu dla  30 -35 osób. 

Lista obecności, dokumentacja fotograficzna 
udostępniona na stronie internetowej klubu. 
Sprawozdanie po zakończeniu zadania. 

Zwiększenie dostępności poznawania 
dóbr kultury poprzez aktywny 
wypoczynek jakim jest turystyka czyli 
„Odpoczywaj aktywnie z historią w tle” 
– Góry Świętokrzyskie. 

Zorganizowanie jednodniowego  
wyjazdu dla  30 -35 osób. 

Lista obecności, dokumentacja fotograficzna 
udostępniona na stronie internetowej klubu. 
Sprawozdanie po zakończeniu zadania. 

Przekazywanie młodszym pokoleniom 
zamiłowania do poznawania  
dziedzictwa kulturowego, 
przyrodniczego i historycznego naszego 
kraju. 

Udział 30-35 osób  w 
ogólnopolskiej akcji 
organizowanej przez PTTK – 
„Międzypokoleniowa Sztafeta 
Turystyczna”.   

Lista obecności, dokumentacja fotograficzna 
udostępniona na stronie internetowej klubu. 
Sprawozdanie po zakończeniu zadania. 

 

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

wykorzystane w realizacji zadania  

                Klub „KOMPAS” przy Oddziale PTTK im. A. Patkowskiego w Sandomierzu istnieje od 2003r i tak 
jak i całe PTTK w swojej działalności skupia się na podtrzymywaniu tradycji narodowej i kulturowej, 
krzewieniu turystyki i krajoznawstwa, ochronie środowiska, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
Doskonałą okazją ku temu są wycieczki piesze - nizinne i górskie, kajakowe i rowerowe. Klubowa, 
dwudziestoletnia już historia istnienia zaowocowała wieloma wyjazdami, w czasie, których  uczestnicy 
poznawali historię regionu, dalszych i często mało znanych zakątków Polski a także dziedzictwo kultury 
polskiej za granicą. Uczestnikami wycieczek są przedstawiciele kilku pokoleń - od kilkuletnich dzieci, 
które podróżują z rodzicami, poprzez ludzi w średnim wieku - pracujących, po osoby w wieku 
emerytalnym. W celu uatrakcyjnienia wyjazdów nasi przewodnicy wyszukują perełki architektury, 
obiekty Światowego Dziedzictwa UNESCO, skanseny etnograficzne i archeologiczne. Odwiedzamy 
rezerwaty przyrody ożywionej i nieożywionej, muzea przyrodnicze, kulturowe i historyczne, poznając 
tym samym nasze narodowe dziedzictwo i przyczyniając się do jego kultywowania i ochrony. Trasy 
przejść są zwykle dość łatwe do przebycia, z reguły nie przekraczają 15 km. Każdy wyjazd jest 
dokładnie zaplanowany i opisany w ukazującym się odpowiednio wcześniej programie. Udostępniamy 
go na swojej stronie internetowej. Podany jest tam również kontakt do głównego organizatora, który 
w razie potrzeby służy szczegółowymi wyjaśnieniami. W 2021 roku otrzymaliśmy dotację w ramach 
małego grantu  - 9745,00 na zadanie „Poznanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i 
historycznego Polesia i Podhala”, w 2022 roku 9800 zł na zadanie  „Poznanie dziedzictwa kulturowego, 
przyrodniczego i historycznego naszego kraju” (Ziemia Kłodzka, Opolszczyzna, Roztocze) 

     W swoim zespole mamy wykwalifikowaną kadrę programową, która pomaga w planowaniu wyjazdów 
a także zajmuje się przewodnictwem w czasie ich trwania: Robert Piotrowski - Przodownik GOT - nr 
leg. 7592,  Przodownik OTP - nr leg. 10628, Instruktor Ochrony Przyrody - nr leg. 398 oraz Jerzy 
Kopeczek, Przodownik GOT - nr leg. 2549a. 

 

 
 

 
 
 



 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

 

1. AUTOKAR Beskidy  7500,00 5500,00 2000,00 

2. 
3 x nocleg z wyżywieniem w Rycerce 
Górnej  - 115 zł x 30 osób 

    
10350,00 

 10350,00 

3. 
4 x nocleg z wyżywieniem w Istebnej - 
160 zł x 30 osób 

19200,00  19200,00 

4. 
Zwiedzanie w Niepołomicach 
(Przewodnik i bilety wstępu) 

640,00 640,00  

5. 
Przewodnik na wycieczce  Beskidy   
                                            35 godz. x 70 zł 

2450,00  2450,00 

6. 
Centrum produktu regionalnego – 
Bilety 30 x 12 zł 

360,00 360,00  

7. AUTOKAR Puszcza Kampinoska 5200,00 3500,00 1700,00 

8. 
noclegi  i wyżywienie – wycieczka 
Puszcza Kampinoska 250 zł x 30 osób 

7500,00        7500,00 

9 
Przewodnik na wycieczce 
Puszcza Kampinoska       18 godz. x 70 zł 

1260,00  1260,00 

10 
AUTOKAR Góry Świętokrzyskie 
Wypoczywaj aktywnie z historią w tle  -  

2000,00  2000,00 

11 
Przewodnik na wycieczce 
 Góry Świętokrzyskie        8 godz. x 70 zł 

560,00  560,00 

12 Koordynator zadania 15godz x 40 zł 600,00    600,00 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 57 620,00 10 000,00 46 620,00 

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

.............................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 

osób upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu oferentów) 

 

 

 

 


