
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) Zadania w zakresie: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 
II. Dane oferenta 
 

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 

Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” 
Forma prawna: koło gospodyń z osobowością prawną 

      Numer w Rejestrze Kół Gospodyń: 1421040005 
NIP: 5342601923, Regon: 383479922 
Adres siedziby: ul. Leśna 12, 05-806 Komorów 
Adres do korespondencji: ul. Leśna 12, 05-806 Komorów 

     Tel . +48 602 340 477, e-mail: dziewczynyzkomorowa@gmail.com 

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

 

Anna Ziółkowska 
Przewodnicząca Zarządu KGW „Dziewczyny z Komorowa” 

     Tel. 602 340 477 e-mail: anna.midi@gmail.com 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Komorowski wehikuł czasu 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

04.11.2021 Data  
zakończenia 

31.12.2021 

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

 

Zadanie polega na przeprowadzeniu działań przybliżających historię, sławnych Polaków oraz wybrane aspekty życia codziennego w 

Polsce okresu międzywojennego (moda, styl życia, piosenki, kulinaria…). W kręgu naszego zainteresowania jest odzyskanie 

niepodległości w 1918 roku oraz lata 20te i 30te.  Planujemy kilka działań:  

• Piknik historyczny niepodległościowy w Komorowie na Placu Paderewskiego, gdzie chcemy stworzyć strefę animacji dla 

mieszkańców: śpiewanie pieśni i piosenek, koło fortuny z konkursem wiedzy o historii, sławnych ludziach i zabytkach Polski 

(z drobnymi nagrodami), strefę gastronomiczną z wypiekami, kącik rekwizytów z epoki. Strefę animować będzie grupa 

przebrana w stroje z epoki, przewidujemy też dekorację niepodległościową 

• Warsztaty wokalne piosenek polskich lat 20-tych i 30-tych dla członkiń koła gospodyń oraz zainteresowanych tym tematem 

mieszkańców naszej gminy w Warsztacie przy ul. Ceglanej 2D w Komorowie lub w innym miejscu w gminie.  

• Sesja zdjęciowa w stylizacjach z lat 20tych i 30tych i wydruki zdjęć w dużych formatach 

• Stroje z lat międzywojennych dla grupy rekonstrukcyjnej 

Wszystkie działania realizowane będą zgodnie z aktualnymi regulacjami dotyczącymi sytuacji epidemicznej. Jeśli będzie taka 

 
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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konieczność, działania realizowane będą online. 

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów/źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Piknik historyczny niepodległościowy 1 wydarzenie – piknik historyczny w dniu 
11 listopada 2021 w Komorowie na 
Placu Paderewskiego ze strefą animacji 
dla mieszkańców i poczęstunkiem 

Zdjęcia z realizacji wydarzenia 

Warsztaty wokalne piosenek 
polskich lat 20-tych i 30-tych 

5 warsztatów po 2 godziny każdy 
 

Zdjęcia z realizacji wydarzenia 

Sesja zdjęciowa w stylizacjach z lat 

20tych i 30tych 

1 sesja zdjęciowa 3 godzinna 
 

Zdjęcia z realizacji wydarzenia 

Stroje z lat międzywojennych dla 

grupy 10 osób 

Zakup lub uszycie strojów lub nakryć 
głowy 
 

Zdjęcia grupy w strojach z epoki 

 

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

 

Koło Gospodyń Wiejskich Dziewczyny z Komorowa działa od maja 2019 roku i obecnie liczy 35 członkiń. Dziewczyny z Komorowa w 

swojej działalności chcą nawiązywać do historii miasta-ogrodu i aktywnie uczestniczyć w lokalnym życiu społecznym i kulturalnym. 

Dotychczas uczestniczyły w wydarzeniach: 

• Piknik „Zielono Mi” w Komorowie 18 maja 2019 (zorganizowanie warsztatów robienia ozdób z kwiatów filcowych i robionych 

na szydełku; punkt sąsiedzkiej wymiany roślin; koło fortuny z konkursem wiedzy i fantami 

• Zorganizowanie „kawiarenki” z lemoniadami, owocami i wypiekami dla uczestników koncertu i muzyków 

o Koncert młodzieżowej orkiestry dętej z Grodziska Mazowieckiego na Pl.Paderewskiego organizowany przez 

Towarzystwo Komorowianie w dniu 19 czerwca 2019  

o Koncert Etno Kwartetu Przemysława Skałuby na Pl.Paderewskiego organizowany przez Towarzystwo Komorowianie 

w dniu 14 lipca 2019 

• Zorganizowanie w Komorowie zajęć sportowych dla mieszkańców Gminy Michałowice od września 2019 do września 2021 

o 7 wycieczek rowerowych 

o 25 warsztatów tanecznych (latino, swing, charleston) 

o 10 treningów Nordic Walking 

o 8 zajęć Joga w plenerze 

o Szkolenie z gry w bule na bulodromie w Powsinie 6 września 2020 

• Zorganizowanie w Komorowie 14 warsztatów rękodzieła dla mieszkańców Gminy Michałowice od września 2019 do września 

2021: robótki ręczne (druty, szydełko), fascynatory i kapelusze, ozdoby świąteczne oraz 3 warsztatów malarskich 

• Wyprodukowanie 40 czapek szlacheckich dla mieszkańców tańczących poloneza podczas obchodów Święta Niepodległości 11 

listopada 2019 na Placu Paderewskiego w Komorowie oraz upieczenie ciastek biało-czerwonych dla mieszkańców 

• Zorganizowanie w Komorowie kiermaszu bożonarodzeniowego 14 grudnia 2019 roku dla mieszkańców Gminy Michałowice. 

W Kiermaszu wzięło udział 150 odwiedzających, 17 wystawców, w tym 6 kół gospodyń wiejskich 

• Współorganizowanie lub uczestnictwo w różnych imprezach dla mieszkańców Gminy Michałowice:  

o Potańcówka swingowa w Komorowie 24 sierpnia 2019 

o Wieczór Francuski w Komorowie 24 listopada 2019 

o Wianki w Michałowicach 15 czerwca 2019 

o Bal Karnawałowy w Komorowie 22 lutego 2020 

o Mikołajki w Komorowie 6 grudnia 2020 

o Święto Niepodległości 11 listopada 2019 i 2020 

o Akcje charytatywne w marcu i grudniu 2020 

o Dożynki w Pęcicach 01.09.2019 oraz w Granicy 29.08.2021 

o Piknik Rodzinny w Komorowie 25.09.2021 



 
 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Koszt 1  Piknik historyczny 11 listopada w 
Komorowie 
 

5000   

2. Koszt 2  Warsztaty wokalne piosenek polskich 
lat 20-tych i 30-tych 

1600   

3. Koszt 3 Sesja fotograficzna i wydruki zdjęć 1000   

4. Koszt 4 Stroje z epoki dla grupy 10 osób 2000   

5. Koszt 5 Rozliczenie projektu 400   

5. Koszt 6 Koordynacja projektu (praca 
społeczna) 

2000   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12000 10000 2000 

 
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. 

 

 
 
Anna Ziółkowska.......................................................                                 Data 25/10/2021 
 
 
Małgorzata Szymańczyk …...................…................. 
 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  


