
Załączniki do rozporządzenia  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) 

 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

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 
      Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

2. Rodzaj zadania publicznego
1)

      16) kultura, sztuka, ochrona 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 

  Nazwa: "FUNDACJA PAX ET BONUM", forma prawna – fundacja, numer Krs: 0000262563, Adres siedziby: kod pocztowy:  
  51-161, poczta: Wrocław, miejscowość: Wrocław, ulica: al. Jana Kasprowicza 26 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

  Dane kontaktowe: 
  Adres Email: bogna65@wp.pl, Numer telefonu: 501339906; 
  Adres strony: www.paxetbonum.pl, 
  Dane osób upoważnionych: 
  Imię i nazwisko: Bogna Adamczyk, Adres Email: 
  bogna65@wp.pl, Tel. 501339906; 
  Imię i nazwisko: Mariusz Fiećko, Adres Email: 
  tfiecko@wp.pl, Tel. 506030569; 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego  

Gala wręczenia nagród XI cyklu dolnośląskich konkursów 

edukacyjno-artystycznych, w tym wiedzy o Dolnym Śląsku i jego 

zabytkach: „WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI” 

2. Termin realizacji zadania publicznego
2) Data 

rozpoczęcia  

  12.06.2021 Data  

zakończenia  

  25.08.2021 

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

Dnia 12.06.2021 zaplanowano podsumowanie, uroczystą GALĘ oraz rozdanie nagród laureatom jedenastej edycji 
konkursów „Wędrówki szlakiem wartości”, które –  według opinii  nauczycieli,  rodziców i  uczniów są  bardzo  pożądane  i 
wyjątkowe, ponieważ jako jedyne, otwarcie poruszają niezwykle ważne tematy tych wartości w życiu młodych ludzi, które 
powinny stanowić ich „kręgosłup” w dobie relatywizmu moralnego. Cykl konkursów "WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI" 
skierowany jest do dzieci i młodzieży wszystkich szkół. W tym roku organizatorzy proponują również po raz siódmy 
kategorię konkursu wiedzy: „Dolny Śląsk - cuda natury i architektury”. Kategoria ta w szczególny sposób ma przybliżyć 
dzieciom i młodzieży najpiękniejsze zabytki oraz miejsca Wrocławia i regionu. Organizatorzy zachęcają młodzież wraz z 
ich rodzinami do odwiedzania zaproponowanych, każdego roku innych miejsc, czego efektem - oprócz pogłębiania 
rodzinnych więzi - ma być prezentacja/reportaż multimedialny na temat wybranego miejsca (część pracy konkursowej). 
Konkurs jest trzyetapowy. W czasie etapu finałowego konkursu odbywają się zawsze warsztaty lub prelekcje. Kategorię tę 
wspiera i patronuje również Dyrekcja Regionalnych Lasów Państwowych. 
Konkursy umożliwiają młodym ludziom przemyślenie i twórczy przekaz tematu, który każdego roku przedstawia inne 
wartości, wspomagające młodych ludzi w odnalezieniu najcenniejszych aspektów życia człowieka i wyposażeniu go w 
niezbywalne wartości. Podczas GALI prezentowane są prace i wykonania laureatów. W roku 2021 planowanym tematem 
są „pożegnania” i myśl: 
„– A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? – spytał Krzyś, ściskając Misiową łapkę. – Co wtedy? 
– Nic wielkiego – zapewnił go Puchatek. – Posiedzę tu sobie i na ciebie poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi 



ktoś nigdy nie znika.” A. A. Milne.  
 
Ponieważ w konkursach przewidziany jest udział dzieci i młodzieży w wielu od 6 do 19 lat, także młodzieży różnych 
wyznań lub pochodzących z mniejszości narodowych, młodzieży z rodzin patologicznych, a także młodzieży i dzieci 
niepełnosprawnych, laureaci stanowią przekrój wiekowy oraz mogą się poszczycić różnorodnością talentów i osiągnięciami 
w poszczególnych kategoriach konkursowych. Wśród kategorii należy wymienić: konkurs literacki (poezja i proza), 
recytatorski, monodramu, poezji śpiewanej, małej formy teatralnej, plastyczny, multimedialny (fotografia, prezentacja 
multimedialna, etiuda filmowa, reportaż, wywiad), oraz wiedzy o Dolnym Śląsku. Wszystkie kategorie są oceniane przez 
wykwalifikowane jury, a laureaci i ich prace będą zaprezentowani na GALI i na stronie konkursów w formie ebooka.  
 
Podsumowaniem konkursów będzie Gala Laureatów dnia 12.06.2021 – ze względu na sytuację epidemiologiczną - w 
formie elektronicznej, z oficjalnym odczytaniem nazwisk laureatów i symbolicznym przekazaniem nagród (które będą do 
odebrania w bezpiecznych warunkach 12.06.2021) oraz zebranie prac literackich oraz fotografii, prac plastycznych, 
wypowiedzi młodzieży, nauczycieli i rodziców celem opracowanie materiału do książki (ebooka). Prace laureatów i 
dokumentacja zostanie opracowana w formie ebooka, który zostanie zamieszczony na stronie fundacji i będzie ogólnie 
dostępny. 
Są to jedyne na Dolnym Śląsku konkursy w tej tematyce o tak szerokim spektrum wyrazu artystycznego obejmujące aż 26 
kategorii konkursowych. Ich tematyka motywuje także do poznawania pięknych miejsc Dolnego Śląska i kształtowania 
patriotyzmu. Konkursy umożliwiają udział uczniom wszystkich typów szkół i wszystkich poziomów, a także dzieciom i 
młodzieży niepełnosprawnej. Adresatem konkursów są także świetlice dla dzieci z rodzin patologicznych oraz dla trudnej 
młodzieży, by także i oni zostali zainspirowani tematyką oraz mogli osiągnąć sukcesy wspomagani przez swoich 
opiekunów. Planuje się uczestnictwo ok. 1100 uczestników (liczba uczestników szacowana jest każdego roku na 
podstawie liczby dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach, niemniej jednak organizatorzy nie mają wpływu na ilość 
chętnych i zgłoszonych przez szkoły uczestników konkursów), udział ok. 20 jurorów, udział ok. 60 szkół i placówek 
biorących udział, 5 wrocławskich placówek współpracujących przy organizacji eliminacji: LO nr X, ZS nr 9, Szkoła 
Podstawowa nr 29, Szkoła Podstawowa nr 83 oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej L’Arche, przesłanie informacji o Gali do 
wszystkich laureatów, kilkuset uczestników wirtualnej Gali (dane na podstawie liczby wejść).  
Podczas konkursowej GALI planuje się ogłoszenie trzech laureatów nagród specjalnych i ok. 28 laureatów pierwszych 
miejsc (niepełnosprawni mają szansę uczestniczyć jedynie w jednej kategorii, a konkurs cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem, dlatego planuje się wyłonienie trzech laureatów pierwszych miejsc). Laureatami są również zdobywcy 
drugich, trzecich miejsc i wyróżnień – o podziale miejsc decydują komisje i organizatorzy. Planuje się ogólną liczbę ok. 100 
laureatów. Konkursy zakończone zostaną GALĄ (obsługa multimedialna GALI, w tym przygotowanie materiału,  
zamieszczenie na stronie, jak też systematyczna aktualizacja:  20 godzin x 15 zł = 300 zł) 
 
CELE 
- podsumowanie wartościowych konkursów, prezentacja laureatów, prezentacja ich prac – motywacja dzieci i młodzieży w 
wieku 6-19 do twórczego spędzania wolnego czasu, rozwoju talentów, poszukiwania środków twórczego przekazu 
- docenienie twórczej pracy dzieci i młodzieży, nagrodzenie oraz udokumentowanie ich talentów w formie ebooka 
- tematyka konkursów stanowi fundament do dyskusji podczas lekcji wychowawczych w szkołach, rozmów w domu z 
rodzicami, rozmów między rówieśnikami 
- laureaci mają możliwość zaistnienia przed szeroką publicznością, wykazania się swoim talentem oraz należytego 
docenienia, co z pewnością buduje, ważne dla młodych ludzi, poczucie własnej wartości 
- konkursy integrują także młodych ludzi w wyborze DOBRA, ponieważ w środowisku nie zawsze owe wartości uważane 
są za cenne i bywają oni osamotnieni 
- ważna tematyka, inspirująca do zauważania i czynienia dobra, do wychowania w szacunku do wartości i do dziedzictwa 
kultury znajdującego się w „małej ojczyźnie” – Dolnym Śląsku, wychowanie patriotyczne 
- propagowanie odpowiedniego spędzania wolnego czasu, które służyłoby rozwojowi talentów i osobowości młodych ludzi  
 
MIEJSCA REALIZACJI 
Gala i przekazanie nagród odbędzie się między 12.06, przy współpracy z dyrektorami i nauczycielami szkół: LO nr X we 
Wrocławiu, Szkoły Podstawowej nr 29 we Wrocławiu, SP 83 we Wrocławiu, ZS nr 9 oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej 
L’Arche we Wrocławiu. Prace uczniów wpisanych na listę laureatów i wyróżnionych z poszczególnych kategorii konkursów: 
multimedialnego, fotograficznego, plastycznego i literackiego zostaną zebrane, sfotografowane, zapisane cyfrowo, a 
następnie opracowane w formie ebooka. Gala Laureatów odbędzie się w formie transmisji, która zostanie zamieszczona i 
udostępniona uczestnikom konkursów, ich rodzicom i nauczycielom na stronie konkursów www.paxetbonum.pl. Po gali 
odbędzie się ewaluacja konkursów, zebranie i archiwizacja materiałów, prac uczestników, przygotowanie dokumentacji, jak 
też opracowanie graficzne i udostępnienie wszystkim zainteresowanym ebooka z pracami uczniów do 25.08.2021. 
 

_____________________________ 

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. 

  

http://www.paxetbonum.pl/


 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 

informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Organizacja GALI - podsumowania 
konkursów w dziedzinach: literatura, 
recytacja, plastyka, film, fotografia, 
„Dolny Śląsk, cuda natury i architektury”, 
multimedia, poezja śpiewana, 
monodram, krótka forma teatralna 

  Opracowanie scenariusza, 
osiągnięć laureatów i 
podsumowanie konkursów w 
formie dwugodzinnej Gali 26 
kategorii Konkursowych 
 

 Dokumentacja mailowa, karty zgłoszeń 
uczniów, listy laureatów, regulaminy, strona 
wybrane prace konkursowe 

Udział dzieci i młodzieży w wieku 6-19 
lat, wyłonienie ok. 100 laureatów, ok. 
950 wejść na stronie Gali Laureatów 

  Ok. 100 wyłonionych 
laureatów oraz ok. 950 wejść 
na stronie Gali Laureatów 

  Dokumentacja fotograficzna prac, lista 
laureatów, strona www - ebook z wybranymi 
pracami konkursowymi 

Wyłonienie ok. 28 laureatów pierwszych 
miejsc i trzech laureatów nagród 
specjalnych  

   Ok. 28 laureatów i trzech  
   laureatów nagród 
   specjalnych, 
    

  Lista laureatów, 
  strona z wybranymi pracami konkursowymi 

Opracowanie EBOOKA – wizytówki 

konkursów, zawierającego prace 

uczniów różnych kategorii, 

udostępnienie ebooka wszystkim 

zainteresowanym na stronie fundacji.  

  Pokaz talentów wybranych 
  Laureatów w formie 
prezentacji prac plastycznych, 
literackich, recytatorskich, 
filmowych, multimedialnych i 
fotograficznych   

  Dokumentacja na stronie www 

Wystawienie laureatom konkursów 
dyplomów i zaświadczeń, ponieważ 
konkursy umoszczone są w wykazie na 
stronie Kuratorium Oświaty. Dzięki 
zaświadczeniom i dyplomom, laureaci 
zyskują możliwość zdobycia 
dodatkowych punktów rekrutacyjnych, a 
tym samym wspiera się i docenia ich 
talenty. 

Wystawienie zaświadczeń i 
dyplomów laureatom 
konkursów (ponad 100 
laureatów). Opracowanie 
graficzne dyplomów. 

 Talent i starania laureatów konkursów mają 
  szansę być docenione dodatkowo punktami 
  rekrutacyjnymi. Rezultat: wykaz konkursów na 
  stronie Kuratorium Oświaty i pismo 
  zatwierdzające wpis. 

Udział ok. 1100 uczestników konkursów, 
w tym uczniów niepełnosprawnych i ze 
świetlic. Adresatami są wszystkie szkoły 
dolnośląskie. Regulaminy rozsyłane są 
poprzez Kuratorium Oświaty we 
Wrocławiu do szkół dolnośląskich, jak 
też zamieszczone na stronie 
organizatora. 
 

  Udział ok. 1100 uczestników z 
rejonu Dolnego Śląska 

Jak każdego roku, regulaminy konkursów 
wysyłane są do WSZYSTKICH szkół 
dolnośląskich (publicznych i niepublicznych), 
do świetlic i warsztatów dla 
niepełnosprawnych. Liczba uczestników 
szacowana jest każdego roku na podstawie 
liczby dzieci i młodzieży uczącej się w 
szkołach, niemniej jednak organizatorzy nie 
mają wpływu na ilość chętnych i ilość 
zgłoszonych przez szkoły uczestników 
konkursów. 
Źródło informacji: dokumentacja mailowa, listy 
uczestników, karty zgłoszeń uczniów, 
podpisane prace uczestników, zgłoszenia 
szkół o przeprowadzonych etapach szkolnych 
i zgłoszenia imienne do kolejnych etapów. 

Udział ok. 60-80 szkół i placówek 
biorących udział w konkursach,  
 

  Udział ok. 60-80 szkół i 
placówek 

  Zgłoszenia szkół, opisane prace konkursowe  
  uczestników 

Udział ok. 20 jurorów w komisjach 
konkursowych 

  Udział ok. 20 jurorów w 
komisjach 

Protokoły z posiedzeń komisji, korespondencja 
z jurorami 

5 wrocławskich placówek 
współpracujących przy organizacji 
eliminacji: LO nr X, ZS nr 9, SP nr 29, 
SP nr 83 oraz Warsztaty Terapii 
Zajęciowej dla Niepełnosprawnych 
„L’Arche” 

  Udział 5 współpracujących 
  placówek 

  Dokumentacja fotograficzna prac 

Udział dzieci i młodzieży w wieku 6-19 
lat, wyłonienie ok. 100 laureatów, ok. 
950 wejść na stronie Gali Laureatów 

  Ok. 100 wyłonionych 
laureatów oraz ok. 950 wejść 
na stronie Gali Laureatów 

  Dokumentacja fotograficzna prac, lista 
laureatów, strona www - ebook z wybranymi 
pracami konkursowymi 

Współpraca 6 osób przy organizacji 
konkursów, w tym: nauczyciela-artysty, 
ekonomisty, muzyka-dziennikarza, mgr 
zarządzania i marketingu, aktorki, 
nauczyciela-terapeuty oraz kilku 
wolontariuszy 

  Współpraca 6 osób i  
  Wolontariuszy przy 
działaniach  
  organizacyjno-promocyjnych 

  Dokumentacja mailowa, umowy 
  wolontariackie 

 
 

 

 



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

 

Organizator – jako organizacja pozarządowa – od dziewięciu lat organizuje wojewódzkie konkursy edukacyjne, a od 
szesnastu lat organizuje wydarzenia muzyczne i kulturalne, został nominowany do Nagrody Muzycznej Wrocławia w 
kategorii muzyki poważnej. Z roku na rok zwiększa się zainteresowanie konkursami, co zaobserwować można poprzez 
ilość wejść na stronę z regulaminami konkursów (w ubiegłym roku było ponad 10 000 wejść), jak też poprzez stałe 
zapytania uczniów, rodziców i nauczycieli o temat konkursów, wysyłane jesienią. Konkursy uzyskały wiele rekomendacji, 
w tym m. in. Uniwersytetu Wrocławskiego. W konkursowych komisjach zasiadają znani artyści, poloniści, reżyserzy, 
artyści fotograficy, plastycy i inni.  
Odbyło się dziesięć edycji konkursów we wcześniejszych latach. Każdego roku przy organizacji konkursów współpracuje 
sześciu stałych organizatorów, w tym doświadczeni nauczyciele, jak też wielu nauczycieli z pięciu placówek 
współpracujących oraz wielu nauczycieli, którzy organizują etapy szkolne konkursów w swoich szkołach. 
Fundacja zawarła dla realizacji konkursów w latach poprzednich następujące umowy: 
z Gminą Wrocław : 
1. Na Konkursy interdyscyplinarne „Wędrówki szlakiem wartości” (II edycja) umowa nr D/WKL/1090/5/2012 
2. Na konkursy interdyscyplinarne „Wędrówki szlakiem wartości” (III edycja) umowa nr D/WED/19a/24/2013 z dn. 
27.05.2013 wraz z aneksem 
3. Na konkursy interdyscyplinarne „Wędrówki szlakiem wartości” (IV edycja) umowa nr D/BWO/19a/19/2014 
4. Na konkursy interdyscyplinarne „Wędrówki szlakiem wartości” (V edycja) umowa nr D/BWO/19a/11/2015 
5. Na konkursy interdyscyplinarne „Wędrówki szlakiem wartości” (VI edycja) umowa nr D/BPS/19A/9/2016 

6. Na konkursy interdyscyplinarne „Wędrówki szlakiem wartości” (VII edycja) umowa nr D/BPS/19a/14/2017 

7. Na konkursy interdyscyplinarne „Wędrówki szlakiem wartości” (VIII edycja) umowa nr D/WGP/19a/24/2018 

8. Na konkursy interdyscyplinarne „Wędrówki szlakiem wartości” (IX edycja) umowa nr D/WPS/19A/10/2019 
9. Na konkursy interdyscyplinarne „Wędrówki szlakiem wartości” (IX edycja) umowa nr D/WPS/19A/26/2020 
 
z Województwem Dolnośląskim 
1. Na konkursy „Wędrówki szlakiem wartości”, umowa nr DS-K/2697/13 z dn. 2.08.2013 wraz z aneksem. 
2. Na konkursy „Wędrówki szlakiem wartości”, umowa nr DS-K/105/2016 
3. Na konkursy „Wędrówki szlakiem wartości”, umowa nr DS-K/89/2017 
4. Na konkursy „Wędrówki szlakiem wartości”, umowa nr DR-K/25/2019 
W trakcie realizacji zadania wykorzystane będą zasoby osobowe  
– sześciu organizatorów, w tym: 
30 członków komisji,  
Sponsoring – franciszkanin, wyróżniający się organizator życia na terenie archidiecezji wrocławskiej i diecezji śląskiej 
(wolontariat) 
Koordynator konkursów – magister sztuki, muzyk instrumentalista, filolog – germanista (Akademia Muzyczna w 
Krakowie, Konserwatorium w Zurich, Uniwersytet Opolski) 
Sprawy organizacyjne - wykształcenie i doświadczenie na stanowisku marketing i zarządzanie, stanowiska kierownicze 
(wolontariat) 
Kontakt z mediami, organizacja techniczna - wykształcenie: Akademia Muzyczna we Wrocławiu, doświadczenie zdobyte 
w czasie pracy w RADIO ESKA 
Informatycy – pomoc w prowadzeniu strony internetowej oraz prace w komisjach konkursowych. 
Graficy, plastycy – prace w komisjach konkursowych 
Teologowie, nauczyciele i inne specjalności oraz młodzież (wolontariusze) – transport, prace organizacyjne podczas 
konkursów lub obsługa techniczna. Wolontariusze - studenci, uczniowie szkół dolnośląskich i wrocławskich 
Zestawienie planowanych kosztów osobowych: 

- 6 120,00 zł – prace organizacyjne: 6 osób x 30 godz. miesięcznie (każda z osób) x 2 mies. x 17 zł 
- 1 530,00 zł - koordynacja: 1 osoba x 45 godz. miesięcznie x 2 mies. x 17 zł 
- 1 020,00 zł – praca w komisjach konkursowych: 20 osób x 3 godz. (każda z osób) x 17 zł/os. 
- 8 670 - ŁĄCZNIE 
- dyrektorzy i nauczyciele 5 placówek współpracujących z organizatorem,  
- kilkunastu wolontariuszy. 
Zasoby rzeczowe:  
Dwa komputery i cztery laptopy – prowadzenie prac organizacyjnych, redagowanie tekstów, prowadzenie zakładki na 
stronie internetowej, kontakt ze szkołami i nauczycielami, obsługa multimedialna konkursów, obsługa Gali Laureatów. 
Samochód osobowy Skoda Octavia - używany do transportu sprzętu, nagród, materiałów niezbędnych do 
przeprowadzenia konkursów  
Rzutnik i ekran - wykorzystywany podczas konkursów celem promocji mecenasów, patronów i sponsorów oraz do 
promocji konkursów oraz prac laureatów 
Pomieszczenie przy al. Kasprowicza 26, siedziba fundacji, wykorzystywane na spotkania fundacji, zaopatrzone w szafę 
zawierającą dokumentację i archiwum 
Dwa telefony komórkowe wykorzystywane do kontaktów ze szkołami, nauczycielami, wolontariuszami, sponsorami, 
członkami komisji, do działań organizacyjnych konkursów 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

 

1. 

   Zakup nagród – rzeczowych, książkowych i  
   plastycznych dla laureatów pochodzących ze 
   szkół dolnośląskich 

6.000 800 5.200 

2. 

  Zakup materiałów edukacyjnych,  publikacji 
  książkowych, dla uczestników konkursów i  
  warsztatów utrwalających zdobytą poprzez 
  konkursy wiedzę 

1.300 1.300 0 

3. 

  Koszt archiwizacji i dokumentacji fotograficznej, 
  cyfrowej, www i filmowej, zapis cyfrowy Gali i  
  opracowanie do zamieszczenia na stronie 

900 

 

400 500 

4. 
Koszt projektu, przygotowania i wydruku 
dyplomów, podziękowań 

300 0 300 

5. 
Obsługa multimedialna i organizacyjna 
wszystkich eliminacji i gali laureatów 

300 0 300 

6. 
Honorarium za opracowanie scenariusza, 
przygotowanie prowadzenia Gali 

1.600 1.000 600 

7. 

  Przygotowanie prac laureatów do  
  ujednoliconego zapisu cyfrowego, opracowanie 
  prac w formie ebooka, zamieszczenie ebooka 
  na stronie fundacji 

1.800 1.800 0 

8. Koszt materiałów biurowych 
500 500 0 

9. 
  Transport materiałów niezbędnych do 
  przeprowadzenia GALI oraz rozdania nagród 

600 400 200 

10.* 

  Organizacja konkursów, kontakty  ze szkołami, 
  z jurorami, sponsorami, działania logistyczne, 
  zakup nagród 

6.120 0 6.120 

11.* 
  Koordynacja działań wolontariuszy oraz prac 
  organizacyjnych 

1.530 0 1.530 

12.*   Praca w komisjach konkursowych 
1.020 0 1.020 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 21 970 6 200 15 770 

 
W punktach 10, 11, 12 podano koszty osobowe, których szczegółowe rozliczenie zamieszczono w pkt. III.5. 
W zakresie przedstawionej oferty oferent nie przewiduje pobierania opłat od uczestników zadania. 

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:      31 maja 2021 

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

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

osób upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu oferentów) 

 

 

 


