
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  

Wójt Gminy Michałowice 

2. Rodzaj zadania publicznego1) Z zakresu kultury i ochrony 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 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa NIP 5251562577 REGON 000776019 
KRS: 0000109984 
ODDZIAŁ REJONOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW W MICHAŁOWICACH 
UL. RASZYŃSKA 34 05-816 MICHAŁOWICE 
PEŁNOMOCNICTWO nr 001113 z dnia 23.04.2018 udzielone niżej wymienionym osobom Zarządu Oddziału w Michałowicach: 
Ewa Adamczyk – Przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego, Teresa Rusek – Sekretarz Oddziału Rejonowego 
Elżbieta Gospodarczyk – Wiceprzewodnicząca, Dutkiewicz Szczepan Ryszard - Sekretarz  
NR RACHUNKU BANKOWEGO: 98 1240 6380 1111 0010 6344 3179 

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

RENATA KARLEWICZ 668110924 
renata.karlewicz@wp.pl; renata.karlewicz@renkar.eu 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   
1. Tytuł zadania publicznego „Rozśpiewany senior” 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

15.06.2021 Data  
zakończenia 

15.09.2021 

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

Celem projektu jest umożliwienie seniorom spełnienia swoich pasji muzycznych, rozwijanie zdolności, przypomnienie 

sobie znanych i poznawanie nowych utworów , nauka śpiewu i grania na instrumentach muzycznych. Ważnym aspektem 

projektu jest aktywizacja seniorów i integracja w zespole. 

Miejscem realizacji będą: spotkania, nauka i próby chórów - świetlica sołectwa Opacz-Kolonia  oraz sala multimedialna w 

Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34,  występy -  na terenie gminy i na różnych koncertach  na terenie kraju. 

Odbiorcami projektu są seniorzy z chóru „Czerwone Korale „ z Opacz-Kolonii oraz „Michałowiczanka” z Michałowic. 

 
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.  



Rozpowszechniamy informację o działalności chórów wśród członków naszego stowarzyszenia i zapraszamy wszystkich 

zainteresowanych,  chętnych seniorów z gminy do uczestniczenia w ich działalności. 

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Realizacja zadania umożliwi kontynuację 
działalności chórów prowadzoną od 
ponad 10 lat. Zwiększy możliwość 
aktywnego spędzenia wolnego czasu, 
realizowania swoich pasji muzycznych, 
pokazania swoich zdolności na 
występach, koncertach i konkursach. 
 

Powiększenie liczby 
chórzystów, która w tej 
chwili oscyluje wokół 30 
osób. Próby śpiewu będą się 
odbywały 2-3 razy w 
miesiącu i będą 
jednorazowo  trwały około 
1,5 godziny. W miarę 
możliwości planowane są 
występy wyjazdowe. 

Dokumentacja fotograficzna, umowy 
zlecenia z kierownikami artystycznymi, 
umowa zlecenie na uszycie strojów 
estradowych. 
 

 

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

Uczestnictwo w działalności chórów należy traktować jako zaangażowanie osobowe. Spełniając swoje pasje muzyczne 

przyczyniają się do rozwoju kultury, sprawiają przyjemność słuchaczom, rozpowszechniają naszą gminę poza jej terenem. 

Kierownicy artystyczni posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.  

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów w Michałowicach od momentu powstania wspiera działalność 

chórów, pomagając w przygotowaniu spotkań, zakupie instrumentów muzycznych i strojów, organizacji występów na 

terenie gminy i poza jej granicami. Oddział Rejonowy od wielu lat składa oferty konkursowe z zakresu kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego dotyczące seniorów z terenu gminy, zawsze prawidłowo i w terminie składał sprawozdania z 

realizacji projektów finansowych ze środków publicznych. Działania te są wykonywane przez Zarząd OR jako praca 

społeczna. 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. wynagrodzenie kierowników 
artystycznych 

7220,00   

2. uszycie strojów estradowych 480,00   
3. transport 1400,00   
4. obsługa administracyjno-finansowa 900,00   
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10000,00 0,00 

 
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. 

 
 
EWA ADAMCZYK                                                                                                                 Data 11.06.2021 
TERESA RUSEK 
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  


