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Data:2020-08-17UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE CO do sposobu wypetniania oferty:
OfertQ nalezy wypefnid wyl^cznie w biafych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegotnych polach
oraz w przypisach. ----------------Marszatkowli^ ~

Zaznaczenie gwiazdk^, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ze nalezy skreslic ni(
^ancelaria og6lna

prawidlowa. Przyktad: „pobieranie*/niepobiera lie*".

wpNn^ic ] 7 -08- 2020

lU

..godi.'\qU za^untkow 

Podpis............. .
I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do ktdrego jest adresowana oferta

Urz^d Marszatkowski Wojewodztwa Dolnosigskiego

Zadanie z zakresu turystyki w trybie Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. 0 dziafalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

2. Rodzaj zadania publicznego

II. Dane oferenta(-tow)

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
WWW, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Fundacja Doliny Pafacow i Ogrodow Kotliny Jeleniogorskiej, KRS: 0000239622, siedziba; ul. ^widnicka 31, 50-066 Wroclaw, 

www.dolinapalacow.pl. bfuro@dolinapalacow.pl. tel. 75 74 28 501 

Nr rachunku bankowego: 64 2490 0005 0000 4530 7340 5038

Grazyna Kolarzyk 
Tel. 695 936 684 
g.kotarzyk@dolinapalacow.pl

2. Dane osoby upowaznionej do sktadania 
wyjainieri dotyczqcych oferty (np, imi? i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytul zadania publicznego Makieta zatozenia patacowo-parkowego w Bukowcu

Data
rozpoczQCia

10.09.2020 Data
zakohczenia

25.11.2020
2. Termin realizacji zadania publicznego

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

Cadanie zaklada stworzenie makiety zatozenia patacowo-parkowego w Bukowcu - jednego z obiektow Doliny Patacow

Ogrodow, wpisanego na List^ Pomnikow Historii RP. Na potrzeb^ powstania makiety wskazuj^ opinie turystow 

odwiedzaj^cych Bukowiec, ktorzy zwracaj^c uwag^ na rozlegfosc zatozenia, przed jego zwiedzeniem chcieliby zapoznac 

si^ z rozplanowaniem poszczegolnych obiektow oraz uksztattowaniem terenu. W tym celu pragniemy stworzyc makiety, 

ktora obejmie niemal w catoki 120 ha teren parku, odda uksztattowanie terenu oraz prezentowac b^dzie wszystkie 

wazniejsze obiekty zatozenia wraz z prowadzqcymi do nich kiezkami w skali 1:750. Makieta wykonana b^dzie w 

technice druku 3D, w skali 1:750. Wykonana b^dzie z biodegradowalnego tworzywa PLA i wyposazona w



energooszcz^dne oswietlenie LED. Makieta zlokalizowana b^dzie w punkcie informacji turystycznej w Bukowcu i 

stanowic b^dzie kolejny element ekspozycji makiet zabytkow Kotliny Jeleniogorskiej. W tej chwili w naszym zatozeniu 

eksponowanych jest 5 makiet, wykonanych rowniez w technice druku 3D.

4. Opis zaMadanych rezultatbw realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osIqgniQCia 

rezultat6w (warto^<^ 
_________docelowa)_________

Spos6b monitorowania rezultat6w / zrbdio 
informacji o osiqgni^ciu wskaznika

Nazwa rezultatu

1 szt. Zdj^cia
Makieta zatozenia patacowo-parkowego w 
Bukowcu

10000 osob zwiedzaj^cychZwi^kszeniG wiedzy na temat obiektow 
zabytkowych Dolnego ^Iqska, w tym w 
gtownej mierze Doliny Patacow i Ogroddw

Statystyka odwiedzajqcych punkt 
informacji turystycznej

5. Krdtka charakterystyka Oferenta, jego do^wiadczenia w realizacji dziatari planowanych w ofercie oraz zasobdw, ktdre b^dq 
wykorzystane w reallzacji zadania

Fundacja Doliny Pafacow i Ogrodow Kotliny Jeleniogorskiej to organizacja pozytku publicznego, ktora w sposob bardzo aktywny 
stara si^ wypromowac Kotliny Jeleniogorska ze wzgl^du na jej ogromne wartoki kulturowe. Z inicjatywy Fundacji udato si^ 

utworzyc na terenie Kotliny Park Kulturowy ktory daje podstawy prawne do wpisu Doliny Patacow i Ogrodow na List? 
$wiatowego Dziedzictwa „UNESCO". WiedzQ o Kotlinie staramy siQ gromadzic i rozpowszechniac poprzez m.in. wydawnictwa, 

promocje w mediach, organizowane konferencje, wystawy oraz uczestnictwo w targach turystycznych. Jestesmy wtascidelem 
zatozenia patacowo-folwarcznego w Bukowcu (gm. Mystakowice), gdzie stworzylismy centrum kulturalno-edukacyjne, w sktad 
ktorego wchodz^ m.in. dwa interaktywne muzea - Tajemniczy Las oraz W Dolinie Patacow i Ogroddw. Najwi^ksza atrakcj^ 
Bukowca jest jednak 120 ha romantyczny park krajobrazowy z licznymi zabytkowymi pawilonami ogrodowymi.

m.in

Z najwazniejszych realizacji Fundacji wymienic mozna:
1. Rewaloryzacja parku w Bukowcu - etap i.l. rewaloryzacja wzgorza z pawilonem (herbaciarnia) - Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Dolnoslaskiego - 
2007 r.

2. Przegl^d Muzyczny „Muzyka w Dolinie Palacow i Ogrodow „ Urz^d Marszalkowski Wojewbdztwa Dolnosiqskiego - 2008 r.

3. Projekt systemu oznakowania drogowego dia szlaku turystycznego „Doliny Patacow i Ogrodow" Etap II - Urzqd Marszatkowski Wojewodztwa 
Dolno^laskiego - 2009 r.

4. Folder informacyjny oraz mapa po szlaku turystycznym „Dolina Palacbw i Ogroddw" - Urzqd Marszatkowski Wojewodztwa DolnoSIqskiego -2009 r.

5. Ill Konferencja z cykiu „Cyfrowe spotkania z zabytkami" pt. "Obraz jako przedmiot i metoda badan" - Urz^d Marszalkowski Wojewodztwa 
Dolnoil^skiego • 2009 r.

6. Rekonstrukcja pawilonu ogrodowego zwanego Opactwem w parku patacowym w Bukowcu, gm, Myslakowice - Urz^d Marszatkowski Wojewodztwa 
Dolnosiqskiego, 2010 r.

7. „Kampania promocyjna Doliny Patacow i Ogrodow Kotliny Jeleniogorskiej"- PRO WD 2007-2013, 2010-2011.

7. Aplikacja - „Dolina Patacow i Ogrodow"- mobiiny przewodnik dIa telefonow smartphone - Urz^d Marszatkowski Wojewodztwa Dolnosl^skiego -
2011 r,

8. „Faust" w Dolinie Pafacow i Ogrodow- Urz^d Marszatkowski Wojewodztwa Dolnosiqskiego-

2012 r.

9. „Dolina Patacow i Ogrodow- strona internetowa dia urzqdzeh mobilnych"- Urz^d Marszatkowski Wojewodztwa Dolnosiqskiego, 2012 r.

10. Konferencja pn. „Patace Kotliny Jeleniogorskiej na Hide Pomnikow Historii"- Urzqd Marszatkowski Wojewodztwa Dolnosiqskiego 2012 r.

11. „CzteroJ?zyczny folder informacyjny o zabytkach Doliny Patacow i Ogroddw"- Urzqd Marszatkowski Wojewddztwa Dolnosiqskiego, 2013 r.

12. „Kongres turystyki w Kotlinie Jeleniogdrskiej, Dziedzictwo kulturowe motorem rozwoju regionu"- Urz^d Marszatkowski Wojewddztwa 
Dolnosl^skiego, 2013 r.

13. ..Wystawa farma ozdobna Redendw" Urz^d Marszatkowski Wojewddztwa Dolnoslqskiego, 2013 r,

14. Rekonstrukcja pawilonu ogrodowego zwanego Opactwem w parku patacowym w Bukowcu, gm. Mystakowice - Urzgd Marszatkowski Wojewddztwa
Dolnosiqskiego, 2013 r,__________________________________ ___



15. „Festival dell Arte w Kotlinie Jeleniogdrskiej" - Urz^d Marszalkowski Wojewodztwa Dolnosigskiego, 2013 r.

16. „Park w Bukowcu dzieJo sztuki ogrodowej w fotografii artystycznej" Urz^d Marszatkowski Wojewodztwa Oolnoil^skiego, 2014 r.

17. „lll edycja Festivalu dell Arte w Kotlinie Jeleniogbrskiej" Urzqd Marszafkowski Wojewodztwa Dolnosiqskiego, 2014 r.

18. Rekonstrukcja pawilonu ogrodowego zwanego Opactwem w parku patacowym w Bukowcu, gm. Mystakowice • Urzgd Marszaikowski Wojewodztwa 
Dolnosl^skiego, 2014 r.

19. „Warsztaty edukacyjne w Parku w Bukowcu w trakcie Europejskich Dni Dziedzictwa" - Urz^d Marszafkowski Wojewodztwa Dolnoilqskiego, 2014 r.

20. "Spotkania ze sztukq w Bukowcu" - rok 2017 - 61 000 z* - Narodowe Centrum Kultury w ramach programu "Kultura - Interwencje” • cyki wydarzert 
kulturalnych w Bukowcu

21. "Warsztaty w ramach New York Jazz Masters Workshops - Wojanow 2017" - rok 2017 - 70 000 zt - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

ramach priorytetu "Edukacja artystyczna" - tygodniowe mi^dzynarodowe warsztaty jazzowe z udziatem wyktadowcow z Nowego Jorku.

vA

22. Zamki, paJace i dwory Kotliny Jeleniogdrskiej - wznowienie ksiqzki - rok 2019 -10000 zl • Urz^d Marszatkowski Wojewbdztwa Dolnoilqskiego - 
wznowienie wydania albumu "Zamki, patace I dwory Kotliny Jeleniogorskiej" autorstwa Wojclecha Kapaiczyriskiego I Plotra Napierafy. Jest to pozycja, 
ktbra w kompleksowy sposob przedstawia poszczegblne obiekty architektury zamkowej t patacowej na terenie Kotliny Jeleniogorskiej. Pierwsze 
wydanie ksi^zki miato miejsce w 2005 roku I od tego czasu mocno si^ zdezaktualizowalo. Wiele z obiektbw patacowych byJo w tamtym czasie w stanie 
Tuiny, lub przynajmniej wymagajqcych gruntownego remontu. Dzii wi^kszost z nich posiada nowych wlaicicieli, ktbrzy przeprowadziti remonty i 
renowacje i nadall obiektom zabytkowym nowe zycie. W cl^gu ostatnich kilkunastu lat renowacj? przeszty palace: w Wojanowle, w Karpnikach, w 
Pakoszowle, a takze park romantyczny I folwark w Bukowcu. W drugim wydaniu ksiqzki uwzgl^dniono wszystkie zmiany, jakie przeszly obiekty 
rezydencjonalne w Kotlinie Jeleniogorskiej. Pozycja ta jest materialem informacyjnym dia turystdw zainteresowanych dziedzictwem kulturowym 
regionu Kotliny Jeleniogdrskiej.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Warto^d Z dotacjl Z innych 
irddetPLN

1. Stworzenie makiety zatozenia 
palacowo-parkowego w Bukowcu

13000

Suma wszystkich kosztow realizacji zadania 13000 10000 3000

OswiadczeniaV.

Oswiadczam(my), ze:

1} proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wylqcznie w zakresie dziatalnoSci pozytku publicznego 
oferenta{-tdw);

2) pobieranie swiadczeti pieni^znych b^dzie si^ odbywac wyl^cznie w ramach prowadzonej odptatnej dzialalnoki pozytku 
publicznego;

3) oferent* / oferonc-^ skladaj^cy niniejsz^ ofert^ nie zalega{-ja)* / zologa{-j^* z opfacaniem naleznoki z tytutu zobowiqzari 
podatkowych;

4) oferent* / oferenci* sWadaj^cy niniejszq ofert? nie zalega(-jq)* / zalega("jq)* z optacaniem naleznoki z tytutu sktadek na
ubezpieczenia spoteczne;

5) dane zawarte w czqki II niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym* / innq wtakiwq owidoncjq*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 

I faktycznym;
7) w zakresie zwiqzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych 

osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych, osoby, ktorych dotyczq te dane, ztozyty stosowne 
oswiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

fVins iarzaAi
........

Fundacja Dotiny Petecdw t OgrodPw 
Kotliny Jeleniogdrslmg 

ut. ^wtdniclu 31, 5(M)66 Wroclaw 

NIP 89R-2n-69-723 RFXiON 020110204
(podpis osoby upowaznionej lub podpisy 
osdb upowaznionych do sktadania oswiadczeh 
woli w imieniu oferentow)

Data 14.08.2020


