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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie 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 Olsztyna

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) 16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

4. Tytuł zadania publicznego Wykonanie tabliczki informacyjnej do makiety starówki Olsztyna

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2017-08-25 Data

zakończenia 2017-10-31

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

nazwa: Warmińsko-mazurskie Stowarzyszenie "areszt Sztuki"
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000237348
adres siedziby: Grunwaldzka 9b/22, 10-123 Olsztyn, poczta: Olsztyn

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: aresztsztuki@gmail.com, telefon: 606 880 855, strona
internetowa: http://aresztsztuki.wixsite.com/olsztynart

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Iwona Bolińska-Walendzik, adres e-mail: iwonabw@vp.pl, telefon: 606
880 855, strona internetowa: http://aresztsztuki.wixsite.com/olsztynart
Elżbieta Milowicz, adres e-mail: ela@milowicz.com, telefon: 601 833
999

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Zadanie ma polegać na wykonaniu tabliczki informacyjnej stanowiącej metryczkę Makiety Starego Miasta w Olsztynie.
Zrealizowane w 2013 roku przedsięwzięcie wykonania i ustawienia na Starówce Olsztyńskiej Makiety, jest dobrym
przykładem współpracy wielu osób, które
chcą aby Olsztyn był pięknym i ciekawym miejscem. Dlatego naszym zdaniem warto upamiętnić to, kto przyczynił się do
powstania tego dzieła.

Działania:
- przygotowanie projektu, pozytywu i negatywu z brązu tabliczki
informacyjnej wg opisu:
"Makieta powstała z okazji 660 rocznicy nadania praw miejskich Olsztynowi
Realizacja objęta patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna
Sfinansował Samorząd Miasta Olsztyna oraz cukiernia Słodycz tej krainy
Pomysłodawca, projekt, koordynacja realizacji artysta plastyk
Elżbieta Boniecka-Milowicz
Udział: Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Areszt Sztuki
Uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych - rzeźba
Metakol - odlew"

- montaż tabliczki

Cel realizacji zadania
Celem realizacji zadania jest upamiętnienie osób, instytucji, które przyczyniły się do powstania zrealizowanej w 2013 roku
na Starówce Olsztyńskiej Makiety. Makieta olsztyńskiej starówki jest przykładem współpracy wielu osób i zaangażowania
wielu instytucji w celu popularyzacji historii Olsztyna. Makieta jest obiektem bardzo popularnym wśród turystów
odwiedzających nasze miasto i dobrze będzie oznakować na jaką okoliczność powstała.

Miejsce realizacji zadania
Tabliczka zostanie umieszczona na makiecie Starówki Olsztyńskiej. Makieta usytuowana jest na południowej pierzei Rynku
Staromiejskiego (południowo-zachodni róg Starego Ratusza).

Grupa odbiorców zadania
mieszkańcy Olsztyna oraz turyści z różnych stron Polski i zza granicy, odwiedzający centrum naszego miasta.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Koordynacją prac i przygotowaniem projektu tabliczki będzie z ramienia Stowarzyszenia zajmowała się Elżbieta Boniecka-
Milowicz

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Upamiętnienie i zapoznanie mieszkańców Olsztyna z twórcami Makiety zrealizowanej w 2013 roku na Starówce
Olsztyńskiej. Makieta jest obiektem bardzo popularnym wśród turystów odwiedzających nasze miasto. Zamontowana
tabliczka będzie informowała również na jaką okoliczność powstała (660-lecie Olsztyna).

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 wykonanie i montaż tabliczki 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

2 przygotowanie projektu koordynacja 250,00 zł 0,00 zł 250,00 zł

Koszty ogółem: 1 250,00 zł 1 000,00 zł 250,00 zł

Oświadczam(y), że:
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1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i fizycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.

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

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

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:

1. Wyciąg z ewidencji lub inny dokument wymagany papierowo
2. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem

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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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