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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) 10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

4. Tytuł zadania publicznego Aktywna edukacja kulturalna słuchaczy Akademii Trzeciego Wieku w
Olsztynie

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2017-10-16 Data

zakończenia 2017-12-20

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: Akademia Trzeciego Wieku Przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000314821
adres siedziby: Dąbrowszczaków 3, 10-538 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: pbielinowicz@gmail.com, telefon: 696 478 449, strona
internetowa: www.atwolsztyn.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Paweł Bielinowicz , adres e-mail: pbielinowicz@gmail.com, telefon: 696
478 449

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

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Wizyta w wiodącym stołecznym teatrze muzycznym z repertuarem operowym, operetkowym lub musicalowym,
połączona z zwiedzaniem wybranej wystawy muzealnej.
Wybór sztuki teatralnej i wystawy muzealnej poprzedzi panel dyskusyjny prowadzony przez krytyków - wykładowców z
UW-M. Panel odbędzie się w ramach cyklu wykładów dla słuchaczy ATW.
Zakończenie zadania zwieńczą 2 konkursy dla członków ATW zorganizowane przez koła zainteresowań. Koło literackie -
recenzje. Koło plastyczne - plakat.

Cel realizacji zadania
Celem realizacji zadania jest rozbudzenie aktywnego uczestnictwa w znaczących krajowych wydarzeniach kulturalnych,
przekraczających granice biernej konsumpcji.

Miejsce realizacji zadania
Olsztyn, Warszawa.
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Grupa odbiorców zadania
Około 300 członków ATW

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Obsługa finansowo – księgowa, obsługa administracyjna, obsługa zadania przez wolontariuszy. Przyjęto stawki godzinowe
w wysokości 20 zł. Środki własne: materiały biurowe, lokal biurowy.
Wkład rzeczowy: sale wykładowe i sale wystawowe MOK w Olsztynie.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

1. Rozbudzenie aktywnego uczestnictwa w znaczących krajowych wydarzeniach kulturalnych poprzez:
a) aktywny udział w wyborze repertuaru poprzez przygotowanie się i udział w panelu dyskusyjnym,
b) uczestnictwo w prestiżowym spektaklu i wystawie muzealnej,
c) uczestnictwo w ogłoszonych konkursach w roli autorów lub recenzentów,
c) dyskusja o sztuce z oceną prac konkursowych podczas wernisażu prac plakatowych i prezentacji recenzji.

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

Przygotowanie i przeprowadzenie
panelu dyskusyjnego na temat
wyboru repertuaru z udziałem

wykładowców z UWM i aktywistów z
kół zainteresowań ATW podczas
cyklicznego wykładu dla 100 osób.

700,00 zł 50,00 zł 650,00 zł

2

Przygotowanie logistyczne wyjazdu
do Warszawy (rezerwacja i zakup

biletów, zamówienie posiłków, najem
autokaru)

2 000,00 zł 0,00 zł 2 000,00 zł

3 koszt przejazdu autokarem do
Warszawy z ubezpieczeniem NW 1 945,00 zł 1 945,00 zł 0,00 zł

4 posiłek dla 45 osób 1 350,00 zł 1 350,00 zł 0,00 zł

5 bilety wstępu do teatru i muzeum dla
45 osób 5 850,00 zł 5 850,00 zł 0,00 zł

6 przewodnicy po wystawie 2 osoby 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł

7 materiały plastyczne, wystawowe i
nagrody dla laureatów 405,00 zł 405,00 zł 0,00 zł

8 obsługa finansowo - księgowa 1 000,00 zł 0,00 zł 1 000,00 zł

9 najem sal wykładowych i
wystawowych 2 000,00 zł 0,00 zł 2 000,00 zł

Koszty ogółem: 15 650,00 zł 10 000,00 zł 5 650,00 zł

Oświadczam(y), że:

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;



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: cef2-5db7-173d

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 rejestru lub ewidencji

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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