
Załączniki do rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)

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 jest adresowana oferta 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) Turystyka i krajoznawstwo

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 "Razem Możemy Więcej" przy Domu Dziecka w Kłodzku, Forma prawna: Fundacja,
Numer Krs: 0000474442, Adres: 57-300 Kłodzko, ul. Wojska Polskiego 22/4, 
Strona www: www.razemmozemywiecej.org.pl Adres e-mail: dam@ng.pl Numer telefonu: 601719801 , 
nr konta: 19 1090 2327 0000 0001 4320 5324 Santander Bank

2. Dane osoby upoważnionej do 
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer 
telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Damian Ślak – prezes Fundacji
Adres e-mail: dam@ng.pl 
Telefon: 601719801

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania 
publicznego Mikołajkowe zwiedzanie Twierdzy Kłodzko

2. Termin realizacji 
zadania publicznego2)

Data 
rozpoczęcia 21.11.2022 Data 

zakończenia 31.12.2022

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. 



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

Zadanie publiczne: Mikołajkowe zwiedzanie Twierdzy Kłodzko polegać będzie na atrakcyjnym 
zwiedzaniu Twierdzy Kłodzko przez dzieci i młodzież z wykorzystaniem gry terenowej. 
Młodzi uczestnicy będą wykonywali różnego rodzaju zadania w formie quizów, zagadek, rebusów, 
zadań zręcznościowych – zadań dostosowanych trudnością do młodszych, jak i tych starszych. 
Gra obejmie teren górnej części Twierdzy oraz częściowo terenem spoza standardowej trasy 
zwiedzania. Gra zakończy się atrakcją – wystrzałem z armaty. 
Będą również poszukiwali na terenie Twierdzy Mikołaja, który skryje się w ogrzewanej sali. Będzie tam 
czekała gorąca czekolada oraz paczki dla wszystkich uczestników zadania publicznego. Otrzymają 
również gadżety związane Twierdzą w zależności od wieku: kolorowankę z rysunkami związanymi w 
Twierdzą, rymowanki opisując historię Twierdzy bądź bajkę Zniszczysław napisaną dla dzieci o misiu i 
jego przygodach na Twierdzy.
Ze względów logistycznych, zwiedzanie Twierdzy Kłodzko z wykorzystanie gry terenowej odbędzie się 
między 28 listopada a 11 grudnia 2022 r. Jedna grupa będzie liczyła co najmniej 15 uczestników.

Miejsce realizacji zadania: Twierdza Kłodzka w Kłodzku

Uczestnicy zadania: Zadanie skierowane jest do 125 dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo- 
wychowawczych w Kłodzku, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, świetlic i Placówki 
Wsparcie Dziennego w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 43 prowadzonej przez Fundację, do której 
uczęszcza 30 dzieci z mniej zamożnych rodzin. 

Dla większości młodych uczestników będzie to pierwsze zwiedzanie Twierdzy.
W działania zaangażują się radni Młodzieżowej Rady Miejskiej Kłodzka jako wolontariusze Korpusu 
Solidarności. Radni pomogą m.in. przy przygotowaniu paczek z zakupionych produktów. Fundacja jest 
partnerem MRMK i finansuje jej działania.
Oferent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – potrzebami, które będą zgłaszane w czasie 
rekrutacji i podziału uczestników zadania na poszczególne dni i godziny zwiedzania Twierdzy poprzez 
grę. W pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami zaangażują się radni MRMK. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu
Planowany poziom

osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika
ilość uczestników 125 lista obecności

Ilość rozdanych paczek 125 lista obecności

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

Realizowane zadania publiczne:

Fundacja organizuje działania umożliwiające zwiedzanie atrakcji Kłodzka, również atrakcji niedostępnych, 
poza trasami zwiedzania.

M.in. w tym roku po raz drugi (pierwszy raz w 2021 r.) zorganizowany został Piknik Forteczny na Forcie 
Owcza Góra w Kłodzku, którego celem było zwiedzanie tegoż obiektu przez uczestników wraz z 
przewodnikami. W czasie Pikniku osoby oczekujące na zebranie się odpowiedniej grupy osób chętnych do 
zwiedzenia Fortu -  mieli możliwość posłuchać występów na scenie czy bezpłatnie spożyć kiełbaskę z grilla 
z bułką i napojem. Podczas Pikniku Fort Owcza Góra w Kłodzku w tym roku zwiedziło ok. 350 osób (w 2021
r. - 250 osób).

Piknik i zwiedzanie odbyło się w ramach zadania publicznego Akcja: Fort Owcza Góra 2022 dofinansowane
w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa oraz z budżetu miasta 
Kłodzka. Zadanie realizowane jest do 31.10.2022 r.

Fundacja realizuje zadanie publiczne: „Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy 
zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w 
Kłodzku”, które obejmuje prowadzenie Placówki Wsparcie Dziennego w Kłodzku. Zadanie zlecone przez 
Burmistrza Miasta Kłodzka a finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług 
społecznych, Poddziałanie: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne. 
Wartość wieloletniego zadania to 1.004.421,82 zł



IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1.
Bilety wstępu wraz z gadżetem związanym z 
Twierdzą Kłodzko

4750 4750

2.
Paczki Mikołajkowe dla uczestników jako nagroda 
w grze terenowej na Twierdzy Kłodzko

5250 5250

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000 10000 0

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 2 listopada 2022 r.
                                Damian Ślak – podpis e-puap

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

osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów)
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