
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 „Przyjazne Jutro” (forma prawna: stowarzyszenie) KRS: 0000767951, NIP: 5342592495, 
REGON: 382380067 , Adres siedziby i do korespondencji: Mikołaja Reja 1, 05-806 Granica  
e-mail: przyjaznejutro@gmail.com , tel. 513 027 620 

 

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

Dominika Małgowska  
dominika.malgowska@gmail.com  
tel. 513 027 620 

 
III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 
   

1. Tytuł zadania publicznego 
Organizacja wystawy z okazji jubileuszu współpracy gmin 
partnerskich Michałowice i Vico nel Lazio. 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

14.11.2022 Data  
zakończenia 

14.12.2022 

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

 
Z okazji tegorocznego jubileuszu współpracy gmin partnerskich: Michałowice i Vico nel Lazio, Stowarzyszenie 
„Przyjazne Jutro” pragnie zorganizować i zaprezentować w Vico nal Lazio wystawę malarstwa składającą się 
z dzieł artystów plastyków z Gminy Michałowice. Wystawa ukazując dorobek naszych twórców, promować 
będzie jednocześnie walory kulturowe naszej gminy. Uroczyste otwarcie i pokaz wystawy w Vico nel Lazio 
(Prowincja Frosinone we Włoszech) planowane są na II połowę listopada 2022. Wystawa pod kątem 
artystycznym i organizacyjnym zostanie przygotowana przez liderów Stowarzyszenia (osoby z wieloletnim 
doświadczeniem pracy w kulturze; m.in.: przy organizacji licznych wystaw sztuki i przeglądu malarstwa 
Artystyczne Inspiracje). Uczestnikami wystawy będą artyści, którzy na terenie Gminy Michałowice prowadzą 
pracownie plastyczne współtworząc potencjał kulturalny naszej gminy.  

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 2022 r. poz. 1327 ). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  



 
Wystawa promująca za granicą 
dorobek twórczy artystów plastyków 
z obszaru gminy Michałowice. 

 
Prezentacja w Vico nel Lazio 
minimum 15 obrazów - dzieł 
artystów plastyków z Gminy 
Michałowice. 

 
Lista uczestników wystawy z wykazem 
prac. Zdjęcia z realizacji wystawy w 
Vico nel Lazio. 

 

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

 

Stowarzyszenie „Przyjazne Jutro” od kilku lat wspiera działania na rzecz rozwoju współpracy kulturalnej między 
gminami partnerskimi Michałowice i Vico nel Lazio. W tym zakresie Stowarzyszenie współorganizowało m.in.: 
(1) Wieczór Włoski w Gminie Michałowice z wystawą o historii Vico nel Lazio, (2) koncerty muzyki włoskiej w 
siedzibie Gminy Michałowice z udziałem artystów z Vico nel Lazio, (3) przegląd malarstwa i grafiki Artystyczne 
Inspiracje (z pokazem dodatkowym wystawy w Vico nel Lazio), a także (4) polsko-włoska wystawa malarstwa 
ITALIA – DWA SPOJRZENIA w Urzędzie Gminy Michałowice. Stowarzyszenie współpracuje także z Instytutem 
Kultury Włoskiej w Warszawie oraz Akademią Sztuk Pięknych z Frosinone – współpraca w zakresie organizacji 
wydarzeń muzycznych i wystaw sztuki w Polsce i we Włoszech. Bazując na kilkuletnim doświadczeniu naszej 
kadry, Stowarzyszenie posiada niezbędne zasoby osobowe potrzebne do przygotowania i realizacji opisanego 
w ofercie zadania – wystawy artystycznej z okazji jubileuszu polsko-włoskiej współpracy gmin partnerskich.  
 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Transport obrazów do Vico nel Lazio i z powrotem. 10 000,00 zł   

2. Przygotowanie wystawy (praca społeczna) 2 000,00 zł   

3. Montaż i demontaż wystawy (praca społeczna) 1 000,00 zł   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13 000,00 zł 10 000,00 zł 3 000,00 zł 

 
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 Gizińska - Prezes  Data 27.10.2022 r. 
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów)  


