
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 jest adresowana oferta  

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

2. Rodzaj zadania publicznego) TURYSTYKA I KRAJOZNASTWO 
 
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 Winnice Dolnośląskie z siedzibą: 
ul. Stanisławowska 47 
54-611 Wrocław 
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000522188 
NIP 6941683721 
+48 654 658 649  biuro@winnicedolnoslaskie.pl 
https://winnicedolnoslaskie.pl 
 

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

 
Marcin Kucharski tel.513 284 884,  
 
adres poczty elektronicznej:marcin@winnicedolnoslaskie.pl 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego TURYSTYCZNE WARSZTATY ŚWIĄTECZNE - KRAINA WYGASŁYCH 
WULKANÓW 

2. Termin realizacji zadania 
publicznego) 

Data 
rozpoczęcia 

12.12.2022 Data  
zakończenia 

31.12.2022 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 
Zadanie będzie polegało na ukazaniu bogactwa Krainy Wygasłych Wulkanów. Jest to obszar 

rozwijający się w oparciu o unikatowe dziedzictwo geologiczne, bogatą historię i aktywność 

mieszkańców. W ramach zadania przeprowadzimy warsztaty tematyczne oraz zorganizujemy 

wycieczki po okolicy z miejscowym przewodnikiem.  

Przewodnik oprowadzi turystów po trzech trasach: 

Wyprawa na Leśną Ambonę - skała wulkaniczna 

Wyprawa na Leśniak -liczne skałki o fantazyjnych kształtach  

Wyprawa na Okole - wygasły wulkan, jest fantastycznym punktem widokowym przede wszystkim na 

Karkonosze na czele ze Śnieżką, Szrenicą i Śnieżnymi Kotłami.  



Warsztaty zostaną przeprowadzone przez mieszkańców naszej Krainy: 

„Świąteczne sole kąpielowe”–będą królować zapachy marcepanu, świątecznego ciasta, ciasteczek

imbirowych, piernika i pomarańczy 

„Zimowe pachnidła” - przygotujemy roślinne pachnidło o zapachu piernika, lasu lub pomarańczy 

„Świece do masażu” - naturalne woski, masła, oleje i olejki połączone w świecę zapachy piernika, 

pomarańczy lub czekolady 

Zimowe kosmetyki naturalne- tworzone z naturalnego wosku, masła, oleju i olejków eterycznych 

Podróż po świecie wraz ze Świętym Mikołajem - podczas spotkania każdy uczestnik wykona zestaw 

papierowych gwiazd 

Magiczna biżuteria - Kraina Wygasłych Wulkanów to miejsce, gdzie w dawnej lawie wulkanicznej 

znajdziemy wyjątkowe i różnobarwne agaty, z których wykonamy  wyjątkowe prezenty  

Warsztaty edukacyjne „Od owieczki do niteczki” - warsztaty tkackie, gdzie pokażemy jak filcować 

wełnę i zrobimy własnoręcznie  filcowe dzieło 

Warsztaty piwowarskie dla dorosłych to okazja do poznania tajników warzenia piwa i kultury 

piwowarskiej 

Warsztaty winiarskie -  przedstawiające produkcję lokalnego wina rzemieślniczego, w trakcie których 

prowadzący opowie o sposobie uprawy winorośli, odmianach uprawianych na terenie Dolnego Śląska 

oraz o różnicach produkcji wina przemysłowego, a rzemieślniczego. 

W trakcie trwania zadania dodatkową atrakcją będzie ognisko, przy którym uczestnicy będą mogli się

ogrzać i upiec kiełbaski. 

Przewidujemy ze w zadaniu weźmie udział co najmniej 50 osób. Planowany termin realizacji zadania 

to 17 -18.12.2022r 

Zadanie będzie realizowane na sali, na parterze, co nie będzie stanowiło bariery architektonicznej, a

nasze warsztaty będą prowadzone w taki sposób, aby umożliwić każdemu udział w nich. Wycieczki 

prowadzone będą przez doświadczonego przewodnika, po terenie łatwo dostępnym. W zakresie 

dostępności informacyjnej na stronie internetowej i FB pojawią się informację o planowanym 

wydarzeniu, zapisane w odpowiednim kontraście oraz w formacie umożliwiającym ich odczytanie 

przez czytnik. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom 

osiągnięcia rezultatów 
(wartość docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 
przeprowadzenie 
warsztatów 

min. 6  dokumentacja fotograficzna 

 
przeprowadzenie 
wycieczek 

min. 3 dokumentacja fotograficzna 

liczba uczestników 
 

min. 50 os lista  

 
 
 



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

Członkowie zarządu Stowarzyszenia, którzy brali czynny udział w pracach przy projekcie powstania 

Dolnośląskiego Szlaku Piwa i Wina oraz Winiarze i Przyjaciele, Promocja regionalnych produktów w 

ramach Dolnośląskiego Szlaku Piwa i Wina, edycja pierwsza i druga, gdzie wykazali się dużymi 

kompetencjami w zarządzaniu i koordynacji w prowadzeniu tego typu projektów. Posiadają też 

wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w dużych organizacjach 

biznesowych, gdzie nabyli wysokie umiejętności w zarządzaniu zespołami oraz w zarządzaniu 

projektami oraz ukończyli kursy związane z tymi obszarami zarządzania. Byli też członkami komitetu 

organizacyjnego Święta Sera i Wina edycja III i IV, gdzie odpowiadali za koordynację działań związanych 

z obszarem wina (nabór wystawców, organizacja szkoleń dla winiarzy). Doskonałymi umiejętnościami 

w koordynacji działań wykazali się też w przygotowaniu kolejnych edycji przewodnika po dolnośląskich 

winnicach, we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. 

Przy zadaniu będziemy korzystać z zasobów własnych członków zarządu stowarzyszenia takich jak: 

komputery, telefony, samochody osobowe.  

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. WYNAJEM SALI NA WARSZTATY 1000   
2. PRZEPROWADZENIE  WARSZTATÓW 6000   
3. POCZĘSTUNEK DLA UCZESTNIKÓW 1000   
4. MATERIAŁY PROMOCYJNE 2000   
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000 10000  

 
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 Sądowy6) 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 ........................................................ 
.................................................................  
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
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