
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 – BGŻ 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  Jubileusz 30-lecia istnienia Zespołu Tanecznego Perełki 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 

rozpoczęcia  

01.02.2023 r.  Data  

zakończenia  

17.03.2023 r.  

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

 

        Naszym działaniem jest widowisko taneczne z okazji Jubileuszu 30-lecia istnienia Zespołu Tanecznego 

PEREŁKI (25 lutego 2023 r. – sala widowiskowa Spółdzielczego Domu Kultury), który od początku swojego 

istnienia promuje kulturę taneczną i stara się brać aktywny udział w edukacji kulturalnej nie tylko tancerzy 

zespołu, ale też innych młodych mieszkańców Stalowej Woli i okolic. To swoiste podsumowanie 30-letnich 

doświadczeń na polu edukacji kulturalnej i chęć podzielanie się nimi z mieszkańcami naszego miasta.  

Zespół Taneczny Perełki został założony w 1993 roku przez Annę Włodek.  

W ciągu 30-lecia swego istnienia Zespół wziął udział w wielu konkursach festiwalach i koncertach, ponadto 

ogromny i zróżnicowany repertuar Zespołu daje możliwość występów w różnych miejscach, 

na różnych scenach i z różnych okazji, począwszy od plenerów, a skończywszy na kameralnych imprezach.  

Podczas swojej dotychczasowej działalności Zespół PEREŁKI wielokrotnie koncertował występując na 

scenach m.in. Tarnobrzega, Niska, Kosina, Krosna, Drezdenka, Warszawy, Kielc, Rzeszowa, Przemyśla, 

Polanicy Zdroju, Małogoszczy, Zawichostu, Racławic, Mielca, Warszawy czy Konina - reprezentując miasto 

Stalową Wolę. Zespół dwukrotnie brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Spółdzielczych Zespołów 

Artystycznych „Tęcza Polska” w Polanicy Zdroju, skąd za każdym razem wracał nagradzany, podbijając nie 

tylko serca komisji artystycznej, ale również publiczności. Uświetniał swoimi występami imprezy, wiele 

imprez okolicznościowych, wydarzenia szkolne oraz pikniki rodzinne na terenie miasta, a także powiatu 

stalowowolskiego propagując wśród dzieci i młodzieży aktywną formę spędzania wolnego czasu poprzez 

taniec, np. „Powiatowy Dzień Edukacji”, „Dożynki Powiatowe”, „WOŚP”, „Wolontariusz roku”, konkurs  

„O Złotą Strzechę” itd. Wielu tancerzy, poprzez uczestnictwo w zespole Perełki, związało, bądź ma zamiar 

związać, swoją przyszłość z tańcem. Taniec proponowany przez Perełki jest bliski dzieciom i młodym ludziom 

(taniec nowoczesny, współczesnym, miniatura taneczna i inne formy różne). Wprowadzane są  także zajęcia ze 
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stepu. Zespół w swoich choreografiach przedstawia inscenizacje taneczne oparte na bajkach, baśniach, oraz 

widowiska taneczne: 

- „Dzwonnik z Notre Dame”  

- „Morska opowieść” 

- „Bajkowe cztery pory roku” 

- „Powroty po” 

- „Kraina lodu” 

- „Spotkanie z Mikołajem” 

_____________________________ 

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 taneczne z okazji Jubileuszu 

30-lecia istnienia Zespołu Tanecznego 

Perełki  

220 osób Zdjęcia, media 

   

 

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 Domy Kultury. 

 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

 

1. Zakup materiałów 2500 2500 0 

2. Szycie kostiumów 2500 2500 0 

3. Druk zaproszeń i plakatów 500 0 500 

4. Obsługa księgowa zadania 600 200 400 

5.  Obsługa akustyczna koncertu 800 800 0 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6900 6000 900 

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:    12.01.2023 r.  

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

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

osób upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu oferentów) 

 

 



 

 


