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
2. Rodzaj zadania publicznego1)

Wójt Gminy Michałowice

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

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: "Projekt Raszyn", Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000352319, Kod
pocztowy: 00-090, Poczta: Raszyn, Miejscowość: Raszyn, Ulica: Mieszka I, Numer
posesji: 1, Województwo:mazowieckie, Powiat: pruszkowski, Gmina: Raszyn Strona
www: https://www.facebook.com/ProjektRaszyn ; Adres e-mail: bikbox@wp.pl Numer telefonu:
+48 786 855 466

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,

Dorota Betko ; tel. 786 855 466; bikbox@wp.pl

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Rok 2021 – Uchwalone przez Sejm Święto Konstytucji 3
Maja

2. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

21.04.2021

Data
zakończenia

15.05.2021

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

Propozycja zorganizowania pokazów w formie online z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
– oraz ustanowienia przez Sejm roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.
Cel
Upowszechnianie znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej,
oddanie hołdu wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego aktu
zachęcenie do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji współcześnie.

1)

2)

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 2020 r. poz. 1057).
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Termin
maj 2021
Grupa docelowa
Społeczność gminy Michałowice - szkoły, mieszkańcy oraz inne osoby wchodzące na strony Internetowe
gminy oraz lokalne social media

Miejsce
Wersja online – zamieszczona na stronie gminy Michałowice i w mediach społecznościowych
Tło fabularne
Konstytucja 3 maja uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz sejm
skonfederowany, w 1791 roku była spisana w języku francuskim i później reformowana przez około pół
roku. Ostatecznie uchwalona właśnie 3 maja po 7 godzinnych burzliwych obradach. Powszechnie
przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie nowoczesną, spisaną konstytucją.

Inne działania dodatkowe : wybijanie pamiątkowych monet, przejażdżka bryczką konną (dla zachowania
reżimu sanitarnego na miejscach, które muszą pozostać wolne pojadą postacie (wydrukowane i wycięte
z tektury) najważniejszych postaci związanych z wydarzeniem, pokazy strojów z epoki, układanie puzzli
z obrazem Jana Matejki „Konstytucja 3 maja”
Chcemy w formie komiksu przedstawić dlaczego uchwalenie Konstytucji 3 maja miało tak doniosłe
znaczenie.
Chcemy ogłosić konkurs z nagrodami dotyczący Konstytucji
W 1791 r. z okazji ustanowienia Konstytucji 3 Maja zostały wybite pamiątkowe monety, my także
wykonamy takie i mieszkańcy będą mogli je odebrać w Urzędzie Gminy
Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej
realizując nasze najważniejsze cele statutowe w tym kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
społeczeństwa oraz upowszechnianie doniosłych wydarzeń polskiej historii stowarzyszenie chciałoby
zaproponować uczczenie 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Akt ten dokonał się wówczas na
przekór tragicznemu położeniu, w jakim znajdowała się Rzeczypospolita u schyłku XVIII w., wierząc, że
zbiorowy wysiłek może doprowadzić do odrodzenia państwa.
Dlaczego tak ważne okazało się uchwalenie Konstytucji, która jako akt normatywny przetrwała nieco
ponad rok? Najważniejsza była nadzieja, jaką dało to wydarzenie pokoleniom Polaków. Nadzieja, że
jesteśmy zdolni do wielkich dokonań, nie tylko na polach bitew, ale też tworząc prawo, które wyrastając z
naszej tradycji może być inspiracją dla innych narodów. Konstytucja 3 maja jest też jednym z symboli
naszej niepodległości - bo przecież nie zawsze wolno nam było jako narodowi to święto oficjalnie
obchodzić.

Komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty)
zadanie wpisuje się w cykl działań stowarzyszenia, które "bawiąc uczą "
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
Nazwa rezultatu
rezultatów (wartość
docelowa)

Udział w wydarzeniu jako forma
edukacji obywatelskiej i kulturowej
Opracowanie animacji służących
realizacji zadania, które angażują i
rozwijają wiedzę uczestników i stana
się treścią

minimum 100 osób

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu
wskaźnika

dokumentacja projektowa

Minimum
6
różnych Dokumentacja projektowa
atrakcji:
Postacie
Przejażdżka bryczką z
kartonowymi postaciami
Wybijanie monet
Układanie obrazu
Warsztaty tematyczne
Pokaz strojów z epoki
Minimum 100 osób
Dokumentacja projektowa (zdjęcia
Atrakcyjne spędzenie czasu
z wydarzenia)
Uczczenie
rocznicy
ważnego Minimum 500 osób – w Ilość
odwiedzających
(social
wydarzenia
historycznego
– mediach
media), nakład tytułów prasowych,
podtrzymywanie i upowszechnianie społecznościowych,
tradycji historycznej i kulturowej
lokalnej prasie, stronie
www gminy
5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystane w realizacji zadania

W 2020 r., pomimo pandemii covid-19, korzystając z czasowego poluzowania obostrzeń zrealizowaliśmy

5 zadań publicznych (m.in. w Falentach z okazji Święta Wojska Polskiego oraz w Raszynie z okazji
100.lecia Bitwy Warszawskiej 1920 r. warsztaty eko-edukacji, wystawę „Niepodległy Pruszków” oraz zadania
w formie online ), jak też mniejsze działania lokalne. Mamy także doświadczenia w opracowaniu działań w
formie online - w poprzednim roku opracowaliśmy i przeprowadziliśmy międzypokoleniową grę rodzinną
„e-odkrywcy zalewu” oraz edukacyjną pracownię historyczną wyposażoną w multimedia. Co roku, od 10
lat, organizujemy rekonstrukcje bitwy pod Raszynem, połączone z Piknikiem historycznym - bierze w nich
udział kilkaset osób. Organizujemy podobne przedsięwzięcia nie tylko w gminie Raszyn, ale także
organizowaliśmy już poprzednio w gminie Michałowice (11 listopada 2019 r.) czy w Krzemieniu nad
Bugiem. Pierwsza i największa jak dotąd impreza miała miejsce z okazji 200.lecia bitwy pod Raszynem w
2009 r. i wzięło w niej udział ok.1000 rekonstruktorów z całej Europy. Natomiast zorganizowane w 2019 r.
obchody

z okazji 110.rocznicy bitwy pod Raszynem (przy wsparciu Zarządu Województwa

Mazowieckiego), gdzie przygotowaliśmy pokaz multimedialny z zastosowaniem mappingu 3D
zgromadziła rekordową ilość publiczności – ok.800 osób.

Przeprowadziliśmy też kilka edycji gry terenowej o tematyce ekologicznej " Eko- Youtuberzy" dla
gimnazjalistów w Nadarzynie, czy grę historyczną "Radosna Niepodległa w Gminie Raszyn" z okazji 100lecia niepodległości Polski w 2018 r., grę karcianą „Segregacja – to się liczy”.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

1.

Opracowanie i przygotowanie
wydarzenia promocja w mediach
2.
Opracowanie grafiki komiksowej
3.
Przygotowanie atrakcji takich jak
opracowanie monety pamiątkowej
oraz jej wybicie
4.
Zakup nagród
4.
Przeprowadzenie działań
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Wartość
PLN

Z dotacji

Z innych
źródeł

1500,00
2000,00
3000,00

1500,00
2000,00
11000,00

10000,00

1000,00

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.

Dorota Betko
Grażyna Grzegorzewska

Data 20.04.2021 r.
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

