
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 adresowana jest oferta 
Wójt Gminy Michałowice 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 

Art. 4 ust. 13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych  

 

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 

Koło Gospodyń Wiejskich „Pęciczanki”,  nr  ewidencyjny koła 1421040002, 

 05-806 Pęcice Małe, ul. Brzozowa 18,  Ares do korespondencji: 05-806 Pęcice Małe, ul. Brzozowa 18, 

mika.osin@gmail.com., tel. 601 21 30 33 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

  

Maria Osińska, mika.osin@gmail.com., 

 tel. 601 21 30 33 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego  „Quest – odkryj swoją Gminę” 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 

rozpoczęcia  

  
 
16.10.2020 Data  

zakończenia  

 

15.01.2021 

 

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

 

Zadanie ma na celu  promowanie i pogłębianie wiedzy o Gminie Michałowice poprzez opracowanie 

edukacyjno-integracyjnej, rowerowej gry terenowej  nazwie „Quest – wyprawy odkrywców”, która w 

atrakcyjny sposób przedstawi poszczególne miejscowości Gminy.  Quest  skupia się na zwróceniu uwagi  na 

wyjątkowe elementy danego miejsca związane z lokalną przyrodą, historią i kulturą. Ważne przy tym jest 

odkrywanie niezwykłego, unikalnego charakteru (tzw. ducha miejsca) w przestrzeni, którą zamieszkujemy. 

Istotne w Queście jest zwrócenie uwagi na zwyczajne z pozoru miejsca, dostrzeżenie w nich wyjątkowości i 

atrakcyjności.  

 

Projekt byłby realizowany  w kilku etapach obejmujących wszystkie miejscowości Gminy Michałowice.  

W pierwszym etapie zostanie opracowany Quest obejmujący miejscowości Pęcice Małe, Suchy Las, Sokołów 

Michałowice. 

  

Zaletą projektu jest udział mieszkańców (wolontariuszami będą członkinie oraz sympatycy kół gospodyń 

wiejskich z naszej Gminy) na każdym etapie jego realizacji, od zbierania informacji dotyczących 

najciekawszych miejsc lub punktów orientacyjnych, do przygotowania opisu i kolportażu gotowej już gry.  

Qest skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Michałowice  (by lepiej poznali „swoje miejsce na 

ziemi”) i ze względu na merytoryczną treść i łatwość realizacji  spełnia ważną funkcję edukacyjno-

integracyjną w przypadku wykorzystania go na potrzeby grup szkolnych, kół seniorów, kół gospodyń 
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wiejskich a także rodzin zamieszkujących naszą Gminę Michałowice.  Ze względu na swoją uniwersalność, 

Qest może być realizowany przez cały rok zarówno indywidualnie jak i w grupach.  

Rozpowszechnianie Questu odbędzie się w  formie ulotki rozkolportowanej po świetlicach gminnych, 

wyłożonej w punkcie informacyjnym w budynku Gminy oraz w formie aplikacji mobilnej "Questy - Wyprawy 

Odkrywców", a także umieszczony zostanie na stronie Gminy. Dodatkowo zamieszczony  będzie na 

ogólnopolskim portalu questowym www.questy.com.pl  (największa baza questów w Polsce) i zostanie 

zaliczany do ogólnopolskiej Odznaki PTTK „Questy - Wyprawy Odkrywców”.  

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

_______________________ 

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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 

 

 

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Opracowanie i przeprowadzenie 

ankiety dotyczącej ciekawych 

miejsc w Gminie.  

 Zebranie informacji o 

ciekawych miejscach w 

Gminie 

Zestawienie informacji z zebranych 

ankiet 

Wytypowanie trasy i zebranie 

materiału informacyjnego (zdjęć, 

ciekawostek) 

 Zdjęcia , informacje o 

wytypowanej trasie 

Dokumentacja punktów orientacyjnych 

Opracowanie merytoryczne  Qestu Opis trasy Dokumentacja z opisem trasy 

Opracowanie graficzne Projekt ulotki i  aplikacji 

mobilnej 

Ulotka i aplikacja mobilna 

Rozpowszechnienie Qestu Kolportaż i zamieszczenie 

Questu w aplikacji mobilnej 

Wykaz miejsc, w których zamieszczono 

informacje o Qescie 
 

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

wykorzystane w realizacji zadania  

Kolo Gospodyń Wiejskich „Pęciczanki”  zarejestrowane zostało w grudniu 2018 r. na podstawie zapisów 

ustawy z dnia 28.11.2018 r. o kolach gospodyń wiejskich. Zgodnie ze statutem Koło prowadziło szereg 

działań  na rzecz wszechstronnego rozwoju i uaktywnienia mieszkanek Gminy Michałowice w ramach 

warsztatów i imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym. W bieżącym roku Koło brało udział w  

imprezach odbywających się w Michałowicach m.in. w „Dniu Bezpieczeństwa” oraz prowadzi chór dla 

wszystkich mieszkańców Gminy. Koło zorganizowało wycieczkę do teatru dla 50 członkiń i sympatyków.  

W ramach aktywności fizycznej w  bieżącym roku Koło organizuje wycieczki rowerowe dla członkiń i 

sympatyków Koła. 

Zadanie realizowane będzie przez wolontariuszy (członkinie KGW Pęciczanki oraz członkinie i sympatyków 

kół gospodyń wiejskich z Gminy Michałowice w zakresie zbierania informacji i opracowywania trasy Qestu 

oraz jego kolportażu we współpracy z licencjonowanym zespołem trenerów, sprawującym nadzór 

merytoryczny nad prawidłowym przygotowaniem Qestu i odpowiednim jego rozpowszechnianiem. 
 

 
 
 
 
 
 
 



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

 

1. 

Opracowanie ankiety i zebranie 

informacji o ciekawych 

obiektach  (wolontariat) 

1000,00   

2. 
Wytypowanie trasy i zebranie 

informacji (wolontariat) 

1000,00   

3. 
Nadzór merytoryczny zespołu 

trenerów  

4.200,00   

4. 
Opracowanie graficzne, wydruk, 

aplikacja mobilna 

2 300,00   

5. 
Kolportaż, publikacja w sieciach 

społecznościowych (wolontariat) 

500,00   

6. 
Koordynacja (wkład własny 

KGW Pęciczanki) 

500,00   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9.500,00 6.500,00 3.000,00 

 

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.  

 

 

Katarzyna Kabala .......... 

 

Data .19.10.2020 r. 
 

Maria Osińska  

................................................................. 

 

 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 

osób upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu oferentów) 

 

 

 

 


