
 

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  

Wójt Gminy Michałowice 

2. Rodzaj zadania publicznego1) z zakresu kultury, sztuki, ochrony 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 

Stowarzyszenie: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „KOMOROWIANIE” 
Komorów ul. Ceglana 29, 05-806 Komorów 
numer KRS 0000340046, 
numer NIP 534-24-33-874, 
numer REGON 142092420 

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

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 
Hanna Barlak, tel. 608 307 076; adres e-mail: barlakhanna@gmail.com 
Jolanta Skrzypczyk, te. 509 761 353; adres e-mail: skrzypczyk.jola@gmail.com 
 
 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego SPOTKANIA Z KOMOROWEM 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

15.04.2021 Data  
zakończenia 

15.07.2021 

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

Zadaniem jest dodruk wydawnictwa „Spotkania z Komorowem – spacerownik” w nakładzie 500 szt.  
Wydawnictwo ma charakter promocyjny dla miejscowości i gminy oraz edukacyjny dla mieszkańców Komorowa. Zostało 
zrealizowane w ramach oferty na realizację zadania publicznego w 2020 roku w nakładzie 1000 szt. Było dystrybuowane 
na terenie gminy poprzez ogólnodostępne placówki handlowe w Komorowie, Opaczy i Michałowicach oraz w Urzędzie 
Gminy Michałowice w Regułach. Publikacja cieszyła się dużym zainteresowaniem i nakład został wyczerpany do marca 
2021 r. Nadal istnieje zainteresowanie wydawnictwem wśród mieszkańców Gminy, planowana jest również dystrybucja 
Spacerownika na terenie sąsiadujących z Michałowicami gmin oraz PTTK w Warszawie.  
Towarzystwo planuje w 2021 roku organizowanie spacerów po Komorowie dla mieszkańców Gminy, w oparciu o w/w 
publikację. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 
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 2020 r. poz. 1057). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  
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Poznawanie miejscowości, promocja 
Komorowa poprzez spacery 
krajoznawcze  

Druk 500 egz. Dystrybucja publikacji w wyznaczonych 
punktach; relacje z organizacji spacerów w 
mediach społecznościowych 

 
 

  

 
 

  

 

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

Towarzystwo „Komorowianie” działa od 2009 roku. Posiada doświadczenie w realizacji kameralnych projektów (tj. z 
zaproszeniami) kulturalno – edukacyjnych: koncertów, spotkań literackich, konferencji, jak również imprez otwartych o 
charakterze masowym: piknik „Zielono mi”, koncerty plenerowe, obchody Święta Niepodległości. W zakresie 
popularyzacji wiedzy historycznej, Towarzystwo wydało książkę pt. „ ZWIERZENIA. Maria Krassowska”, „Spotkania z 
Komorowem. Spacerownik”(2020) oraz broszurę „Zielono od pierwszego wrażenia”(2020). Towarzystwo zrealizowało 
tablice historyczne eksponowane w przestrzeni publicznej oraz tablice z utworami Wojciecha Młynarskiego (2020). 
Ponadto organizowało liczne koncerty muzyczne plenerowe i kameralne. Od kilku lat prowadzi spotkania w cyklu 
„Porozmawiajmy o..” z przedstawicielami różnych dziedzin nauki (filozofia, socjologia, itp.), które zyskują coraz liczniejsze 
grono uczestników. Towarzystwo aktywnie angażuje się w wydarzenia społeczne i kulturalne na terenie gminy.  
 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Druk (nakład 500 sztuk ) 3013,50   

2. Koszt 2 -----------   

3. Koszt 3 -----------   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 3013,50 3013,50 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. 

 

 
Hanna Barlak                                                  Data 8.04.2021 r. 
Jolanta Skrzypczyk 
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  


