OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

…..................…...…….....………………………
Data i miejsce złożenia oferty
(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNAi)
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Kultura - organizowanie wydarzeń kulturalnych o zasięgu ponadgminnym, popularyzujących tradycję,
historię i dziedzictwo kulturowe regionu na terenie Powiatu Piaseczyńskiego.
(rodzaj zadania publicznegoii))
ZIELONE ŚWIĄTKI NA URZECZU 2016 – ORSZAK RZECZNY
(tytuł zadania publicznego)

w okresie: 20.04.2016-20.06.2016

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA
PUBLICZNEGO1)

PRZEZ
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów1), iii)
1) nazwa: Fundacja Szerokie Wody
2) forma prawna:iv)
( ) stowarzyszenie
( ) kościelna osoba prawna
( ) spółdzielnia socjalna

( X ) fundacja
( ) kościelna jednostka organizacyjna
( ) inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji: v)

0000419010
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: vi) 27.04.2012
5) nr NIP: 522-299-63-10 nr REGON: 146111545
6) adres:
miejscowość: Warszawa ul. Augustówka 36
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:vii) Mokotów
gmina: Warszawa. powiat:viii) Warszawa
województwo: mazowieckie
kod pocztowy: 02-981 poczta: Warszawa
7) tel.:606 777 154
faks: brak
e-mail: andrzejstanski@wp.pl
http:// w budowie
8) numer rachunku bankowego: 43 1140 2004 0000 3402 7508 7513
nazwa banku: mBank
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów 1):
a) Andrzej Stański
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,
o którym mowa w ofercie:ix)
Fundacja Szerokie Wody, ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa, tel. 606 777 154

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego)

Grażyna Leśniak, grazyna.lesniak1@wp.pl, Tel. 724 777 003
12) przedmiot działalności pożytku publicznego:
a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1. działalność nieodpłatna pożytku publicznego
a) prowadzenie działalności propagandowej
b) organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów i konferencji naukowych
c) udział w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego
d) przygotowanie analiz środowiskowych i podobnych dokumentów
e) współpraca z instytucjami naukowymi i badawczymi zajmującego się ochroną środowiska i
ochroną zdrowia, edukacją i planowaniem inwestycyjnym oraz sektorem obrony kraju
f) realizację takich projektów jak: Flis Festiwal, Festiwal Wisły i Bieg Żaglowców Tradycyjnych
g) działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Doliny Środkowej Wisły
h) wydawanie nieodpłatnie prospektów i tytułów prasowych
i)
społeczne zrozumienie roli i znaczenia nauki, jako czynnika kulturotwórczego i cywilizacyjnego
współdecydującego o wszechstronnym rozwoju kraju i jego miejscu w światowej społeczności
j) prowadzenie współpracy z zakładami służby zdrowia, organizacjami społecznymi i biurami
projektów

k) wspomaganie inicjatyw zgodnych z celami Fundacji poprzez pomoc materialną, oświatową i
organizacyjną
l) prowadzenie społecznych ekspertyz, opinii, raportów i analiz
m) propagowanie postaw proekologicznych wśród społeczeństwa
n) upowszechnianie zjawisk kulturalnych poprzez organizowanie wystaw, koncertów, festiwali,
eventów i rekonstrukcji
o) propagowanie kultury polskiej wśród obcokrajowców w innych krajach oraz przybliżanie
Polakom kultury innych narodów
p) popularyzowanie sportów i aktywności turystycznej wśród starszego pokolenia i młodzieży
q) rozwijanie i propagowanie sportów wodnych takich jak: żeglarstwo, kajakarstwo, nurkowanie i
wioślarstwo
r) upowszechnianie wiedzy o zdrowej żywności
s) rozwój wioślarstwa rekreacyjnego, upowszechnianie turystyki wioślarskiej na rzekach i
jeziorach. Organizowanie oceanicznych wypraw wioślarskich.
t) edukacja młodzieży poprzez badania chemiczne wód rzecznych oraz monitorowanie zakładów
przemysłowych, ze stałym publikowaniem efektów pracy badawczej
tworzenie produktów turystycznych, zarządzanych przez Fundację oraz na zlecenie
innych podmiotów

a) działalność odpłatna pożytku publicznego
wydawanie książek, czasopism, periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, produkcja filmów,
nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, działalność usługowa w
zakresie informacji, wynajem i zarządzanie nieruchomościami, badania naukowe i prace rozwojowe w
dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, reklama, działalność agentów i pośredników
turystycznych oraz organizatorów turystycznych, działalność związana z organizacją koncertów, festiwali,
targów, wystaw i kongresów, pozaszkolne formy edukacji, transport wodny, produkcja łodzi wycieczkowych,
działalność usługowa związana z wyżywieniem.

13) jeżeli oferent/oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców 0000419010
b) przedmiot działalności gospodarczej
58.1 wydawanie książek, czasopism, periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w
zakresie oprogramowania
59.—działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań
dźwiękowych i muzycznych,
63.-- działalność usługowa w zakresie informacji,
68.20 Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
72.19 Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
73.1- reklama,
79.1- działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystycznych,
82.30 Z działalność związana z organizacją koncertów, festiwali, targów, wystaw i kongresów,
85.5- pozaszkolne formy edukacji,
77.34 Z wynajem i dzierżawa środków transporty wodnego
50.-- transport wodny,
30.12 Z produkcja łodzi wycieczkowych,
56.-- działalność usługowa związana z wyżywieniem.

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnejx)
Zasady określone w statucie i aktualny odpis KRS

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego
Zielone Świątki to piękne, nieco zapomniane święto. Fundacja Szerokie Wody chce po raz trzeci już
przywrócić pamięć o tradycjach i obrzędach związanych z tym świętem na Urzeczu, z jego specyfiką i
wyjątkowością kultury nadrzecznej. Zaplanowano widowiskowy i mający duży potencjał medialny orszak
rzeczny umajonymi, tradycyjnymi łodziami, płynącymi na trasie Góra Kalwaria- Warszawa. Płynąć będą
zespoły ludowe z Urzecza w tradycyjnych strojach wilanowskich z nadwiślańskiego Urzecza. Jest to
przywołanie tradycji tyleż wyjątkowej na Mazowszu, co charakterystycznej dla Urzecza – był to stały
element obrzędowości tego regionu w czasie Święta Zesłania Ducha Świętego. Chcemy również przywołać
i odtworzyć szerszą, ogólnopolską tradycję stawiania umajonych bram. W programie imprezy przewidziane
jest sześć dużych festynów: Góra Kalwaria (port:w sobotę 14.05 majenie łodzi orszakowych, koncert
zespołu Hambawenah, warsztaty starych zawodów, w niedzielę 15.05 rano msza święta i wypłynięcie
orszaku zielonoświątkowego), Nadbrzeż (w niedzielę 15.05 degustacja potraw regionalnych, występy
zespołów ludowych z Urzecza, umajone wozy konne), Gassy(ostroga: niedziela 15.05 miejsce
przesiadkowe orszaku oraz ogórki kiszone Antoniego), Otwock (ujście Świdra: niedziela 15.05 wystawa
zdjęć i przerwa kawowa)), Wawer(pole golfowe: sobota 14.05 Festyn Żywioły Wiślane, przedstawienia
teatralne, koncert zespołów: kapela Niwińskich i Kapela ze Wsi Warszawa), Warszawa (Plaża Poniatówka:
koncert zespołu Hambawenah i Dziady Kazimierskie, rozpalenie ognisk i zakończenie wydarzenia). Impreza
ma służyć wypromowaniu regionu Urzecza. Liczymy na to, że w ten sposób zachęcimy do odtworzenia
zapomnianych, pięknych tradycji.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz
skutków
Święto Zesłania Ducha Świętego, zwane Zielonymi Świątkami to jedno z ważniejszych świąt w kalendarzu
kościelnym. Niegdyś obchodzone hucznie, radośnie, obrosło w wiele ciekawych obrzędów i tradycji, stając
się ważnym elementem budowania poczucia wspólnoty w społecznościach lokalnych. Dziś to piękne święto,
będące znakiem przymierza z naturą, z Bogiem, tak istotne w polskiej kulturze, uległo w znacznej mierze
zapomnieniu. Szczególnie w podwarszawskich gminach, w cieniu wielkiej aglomeracji zapominamy o
lokalnych tradycjach, specyfice regionu, tym co stanowiło niegdyś o odrębności i barwności życia, ale też
pełniło ważną rolę w przekazywaniu pamięci pokoleń, wyjątkowej dla danego obszaru kulturze i sztuce
ludowej, obrzędach. Przede wszystkim zaś zapominamy o olbrzymiej wspólnototwórczej roli jaką może mieć
przeżywanie świąt z sąsiadami, mieszkańcami sąsiednich wsi, miejscowości. Nie wrócimy już do dawnego
stylu życia, ale dbanie o pamięć lokalną, świadomość historii, specyficznych tradycji naszego regionu może
nam dać poczucie więzi i dumy z miejsca, w którym żyjemy. Nie mniej ważne jest, że niegdyś święta tego
rodzaju przeżywano w przestrzeni wspólnej, w plenerze. Wymuszało to interakcje społeczne i rodziło
poczucie wspólnoty oraz zmuszało niejako do aktywności, przebywania i ruchu na świeżym powietrzu.
Fundacja Szerokie Wody chce przywrócić pamięć o tradycjach i obrzędach Zielonych Świątek na Urzeczu i
zachęcić do wspólnego świętowania. Urzecze to region nadbrzeżny. Tradycje i obrzędy łurzyckie odnosiły
się do rzeki, Wisły; nie inaczej było podczas Święta Zesłania Ducha Świętego. Oprócz umajonych bram,
ważnym elementem przeżywania tego święta była procesja na łodziach, oczywiście, podobnie jak bramy,
pięknie udekorowanych. Obrzędowość ta łączyła nie tylko mieszkańców danej wsi, ale i całą ludność
naszego regionu, gdzie wspólne przeżywanie święta dotyczyło mieszkańców obu brzegów. Pragniemy
przywrócić nie tylko pamięć i zwyczaj dekorowania bram i łodzi, procesję rzeczną i obrzędowość z tym
związaną, ale i przyczynić się do wzrostu poczucia wspólnoty, dumy i odpowiedzialności za nasz region
oraz świadomości jego specyfiki i piękna tradycji

3. Opis grup adresatów zadania publicznego
Adresatami wydarzenia są mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego, w szczególności gmin Góry Kalwarii,
Konstancina oraz Piaseczna. Są to zarówno twórcy i działacze ludowi (zespoły ludowe), którzy aktywnie
włączają się w odbudowywanie świadomości kulturowej Urzecza.
Z drugiej strony adresatami są turyści i pozostali mieszkańcy naszego regionu, którzy zechcą wziąć udział w
proponowanych atrakcjach. To również przyczyni się do wzrostu wiedzy o tradycjach wiślanych Urzecza.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego,
w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji
zadaniaxi)
Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie
inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane,
organu, który udzielił dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji 11)
1. BINDUGA CZYLI BLIŻEJ RZEKI – Numer umowy CKS-ZD-AFU/B/X/3/3/128/39/2013/NGO/MG kwota
9950,00 zł, data 10.05.2013
2. ŻAGLE ROZPRZOWE NA WIŚLE - Numer umowy CKS-ZD-AFU/B/X/3/3/129/40/2013/NGO/MG, kwota
9450,00 zł, data 10.05.2013
3. WATRA WOLNOŚCI –Numer umowy CKS-WOP-AFU/B/X/3/3/217/9/2014/NGO/MG kwota 9500,00 zł data
12.05.2014
4. BINDUGA-REKONSTRUKCJA OSADY FLISACKIEJ-numer umowy CKSWOPIDA/
B/X/3/3/561/52/2014/NGO/MG kwota 6000,00 zł, data 09.09.2014
5. WARSZAWSKIE BIEGI ŻAGLOWCÓW – parada nr umowy SR/B/VIII/2/1/243/2015 kwota 15 000 złotych data
04.05.2015
6. ZIELONE ŚWIATKI - ORSZAK RZECZNY umowa z dnia 14.05.2015 na kwotę dofinansowania 3000,00 zł
7.BIEG ZIELONOŚWIATKOWY umowa z dnia 14.05.2015 na kwotę dofinansowania 4000,00 zł
8. SZKÓŁKA ŻEGLARSTWA TRADYCYJNEGO- nr umowy CKS-WOP-AFU/B/X/3/474/43/2015/NGO, kwota 23100,00
zł z dnia 02.10.2015

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji
Cele projektu:
- przekazywanie dziedzictwa kulturowego młodemu pokoleniu i kształtowanie w nim poczucia tożsamości
regionalnej Urzecza
- popularyzacja kultury nadwiślańskiego Urzecza
- integracja i rozwój społeczności lokalnej oraz rozbudzenie jej kreatywności
- pozytywna zmiana w postrzeganiu kultury ludowej
- dialog między pokoleniami twórców ludowych
- podkreślenie kulturotwórczej roli Wisły (używanie tradycyjnych łodzi: pychówek, batów, kryp i
galarów)
- podkreślenie roli stroju wilanowskiego identyfikującego mieszkańców regionu od Góry Kalwarii,
poprzez gminy Karczew, Konstancin i dzielnice Warszawy Otwock i Wilanów
W czasie trwania wydarzenia przywrócimy wiedzę o bogatej obyczajowości ludowej ze sposobów
obchodzenia Zesłania Ducha Świętego popularnie nazywanego Zielonymi Świątkami.
Celem tego projektu jest przeprowadzenie wydarzenia, które będzie w równym stopniu dotyczyło
wszystkich gmin leżących nad Wisłą. Przekazanie uczestnikom zadania dorobku kulturowego Urzecza
poprzez bardzo ciekawą i nietypową formę.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego
Góra Kalwaria, Nadbrzeż, Gassy, Otwock, Wawer Warszawa – tereny nadwiślańskiego Urzecza

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego xii)


powołanie koordynatorów wnioskowanego zadania publicznego



rozpoczęcie promocji wydarzenia



podpisanie wszelkich potrzebnych do realizacji zadania zgodnie z harmonogramem umów



przygotowanie przez wolontariuszy Fundacji tradycyjnych jednostek wiślanych



organizacja majenia łodzi tradycyjnych



animacja całości wydarzenia, przez organizatorów i koordynatorów



przeprowadzenie Festynów towarzyszących Zielonym Świątkom na Urzeczu



organizacja Orszaku Zielonoświątkowego



spotkanie wszystkich biorących udział w realizacji przedsięwzięcia osób, podsumowujące projekt



poprawne i terminowe rozliczenie projektu

9. Harmonogramxiii)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 20.04.2016 do 20.06.2016
Oferent lub inny podmiot
Poszczególne działania w zakresie
odpowiedzialny
Terminy realizacji
realizowanego zadania
za działanie w zakresie
poszczególnych działań
publicznegoxiv)
realizowanego
zadania publicznego
Powołanie i spotkanie
koordynatorów poszczególnych
działań i animacji, rozpoczęcie
promocji wydarzenia

20.04-25.04.2016

Fundacja Szerokie Wody

Podpisanie wszelkich
potrzebnych do realizacji zadania
umów

25.04-10.05.2016

Fundacja Szerokie Wody

Wynajem łodzi dla zespołów
ludowych

10-16.05.2016

Fundacja Szerokie Wody

Zorganizowanie majenia łodzi

12-14.05.2016

Fundacja Szerokie Wody

Przeprowadzenie Festynów
towarzyszących

14-15.05.2016

Fundacja Szerokie Wody

Orszak Rzeczny
Zielonoświątkowy

15.05.2016

Fundacja Szerokie Wody

Spotkania i sprawozdania
koordynatorów z przebiegu
imprezy. Podsumowanie.

18-25.05.2016

Fundacja Szerokie Wody

Zamknięcie i rozliczenie projektu

18.05-20.06.2016

Fundacja Szerokie Wody

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego xv)
Fundacja zakłada, że rezultaty przeprowadzenia wnioskowanego zadania publicznego, będą w dużej mierze
tożsame z jego celami tj:










podtrzymanie elementów tradycji kulturowej mikroregionu Urzecza, ze szczególnym zwróceniem
uwagi tradycje obrzędów zielonoświątkowych
przekazywanie dziedzictwa kulturowego młodemu pokoleniu i kształtowanie w nim poczucia
tożsamości regionalnej Urzecza
popularyzacja kultury nadwiślańskiego Urzecza
integracja i rozwój społeczności lokalnej oraz rozbudzenie jej kreatywności
pozytywna zmiana w postrzeganiu kultury ludowej
dialog między pokoleniami twórców ludowych
podkreślenie kulturotwórczej roli Wisły (używanie tradycyjnych łodzi: pychówek, batów, kryp i
galarów)
podkreślenie roli stroju wilanowskiego identyfikującego mieszkańców regionu od Góry Kalwarii,
poprzez gminy Karczew, Konstancin i dzielnice Warszawy Otwock i Wilanów
zainteresowanie młodych ludzi dziedzictwem kulturowym Urzecza

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
Lp.

Rodzaj kosztówxvi)
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plakatów

IV

K
os
zt
je
d
n
os
tk
o
w
y
(
w
zł
)

Ro
dz
aj
mi
ar
y

Koszt
całkow
ity
(w zł)

z tego do
pokrycia z
wnioskowanej
dotacji
(w zł)

z tego z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł,
w tym wpłat
i opłat
adresatów
zadania
publicznegoxvii)
(w zł)

Koszt do
pokrycia
z wkładu
osobowego,
w tym pracy
społecznej
członków
i świadczeń
wolontariuszy
(w zł)

3

100
0,00

szt

3000,0
0

3000,00

0

0

1

100
0,00

osob
a

1000,0
0

0

0

1000,00

1

300
0,00

Szt.

3000,0
0

3000,00

0

0

1

500,
00

osob
a

500,00

0

0

500,00

1

250
0,00

druk

2500,0
0

2000,00

0

500.00

10000,
00

8000,00

0

2000.00

Ogółem:

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
1
2

Wnioskowana kwota dotacji
Środki finansowe własne17)
Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe
3
wymienione w pkt 3.1–3.3)11)
3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)
3.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje

8000,00 zł
0 zł

80%
0%

0zł
0zł
0zł

0%
0%
0%

z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych) 17)
3.3 pozostałe17)
Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna
4
członków)
5 Ogółem (środki wymienione w pkt 1–4)

0zł

0%

2000,00 zł
10000,00 zł

20%
100 %

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych xx)
Nazwa organu
administracji publicznej
lub innej jednostki
sektora finansów
publicznych

Kwota środków (w zł)

Informacja o tym, czy
wniosek (oferta) o
przyznanie środków
został(-a) rozpatrzony(a) pozytywnie, czy też
nie został(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)
TAK/NIE1)
TAK/NIE1)
TAK/NIE1)
TAK/NIE1)

Termin rozpatrzenia –
w przypadku wniosków
(ofert) nierozpatrzonych
do czasu złożenia
niniejszej oferty

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
Zielone Świątki na Urzeczu otrzymały z rąk Marszałka Adama Struzika Certyfikat Najlepszy Produkt
Turystyczny Województwa Mazowieckiego 2015 roku.
V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego xxi)
Andrzej Stański historyk, członek
Komitetu Organizacyjnego Obchodów 650lecia Cieciszewa, koordynator projektów w organizacjach
pozarządowych (Szkoła z Tradycją, Manufaktura Legend, Sprzątamy Mazury), inicjator Biegów
Żaglowców Tradycyjnych w Warszawie, promotor przywrócenia dziedzictwa niematerialnego żagli
rozprzowych na Wiśle, prezes Fundacji Szerokie Wody, wieloletni organizator Biegów Żaglowców
Tradycyjnych w Warszawie, organizator święta Wisły 2013 i 2014, laureat ogólnopolskiego konkursu
na produkt turystyczny POT za Łodzie tradycyjne na Wiśle, inicjator reaktywowania obchodów św.
Barbary w środowisku wodniackim.
Grażyna Leśniak przewodnicząca Rady Fundacji Szerokie Wody, organizator czterech edycji Flis
Festiwalu w Gassach, promotor kultury łurzyckiej, organizator stoiska łurzyckiego na Dożynkach
Wojewódzkich Kozienice 2012 oraz stoiska Mazowsza na Dożynkach Prezydenckich w Spale w
2015 (pt."Urzecze", wydawca magazynu kulturalnego Strony Wisły, współorganizator komitetu
rejestracji łurzyckich potraw regionalnych, inicjator spływu etnograficznego w strojach łurzyckich z
Warszawy do Góry Kalwarii, organizator projektu " I play Chopin "dla MKiDN, organizator strefy
tradycji wiślanych na Wianki 2014, 2015 w Warszawie, koordynator projektu Binduga flisacka w
czasie Święta Wisły 2013 i 2014, laureat nagrody Przyjaznego Brzegu z 2012 za wskrzeszenie
tradycyjnych łodzi na Wiśle, laureat nagrody Urzędu Marszałkowskiego za rok 2014 "Flis Festiwal
Najlepszym Produktem Mazowsza" oraz za rok 2015 "Zielone Świątki na Urzeczu"
Dr Łukasz Maurycy Stanaszek – opiekun merytoryczny projektu, antropolog i archeolog, kustosz i
kierownik Pracowni Antropologicznej w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie,
popularyzator nauki, badacz i odkrywca nadwiślańskiego Urzecza (gwar. Łurzyce), podwarszawskiego
mikroregionu etnograficznego. Pracę magisterską o wczesnośredniowiecznych pochówkach
antywampirycznych napisał w 2000 roku pod kierunkiem prof. A. Wiercińskiego w Zakładzie Antropologii
Historycznej IA UW. Aktualnie zajmuje się przemianami osadniczymi i kulturowymi w Dolinie Środkowej
Wisły oraz związaną z tym reaktywacją Urzecza. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych i
popularnonaukowych, w tym monografii nadwiślańskiego Urzecza. Autor książek "Na Łużycu",
"Nadwiślańskie Urzecze", „Strój wilanowski nadwiślańskiego Urzecza”

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania xxii)

Fundacja zapewnia: łódź techniczną do obsługi orszaku rzecznego

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które
z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną)
Fundacja Szerokie Wody wraz z Konstancińskim Domem Kultury zrealizowała już cztery edycje Flis
Festiwalu – 2012-,2015 –ze stałym elementem programu Bindugą Flisacką, zorganizowanie Festiwalu
Strony Wisły w Warszawie z Miastem Stołecznym Warszawa 05.10.2012
Zorganizowaliśmy Pielgrzymkę św. Zygmunta- czerwiec 2013-2015. Owocem współpracy ze Starostwem
Piaseczyńskim udało nam się zrealizować Zielone Świątki na Urzeczu 2014-2015. Współorganizowaliśmy
Godzinę W 01.08.2014-2015. Fundacja była głównym organizatorem Święta Wisły 2013 i 2014 z Miastem
St. Warszawa
Byliśmy podwykonawcą Strefy Tradycji Wiślanych
na Wiankach w Warszawie
w 2014,2015.
Współpracując z Miastem St. Warszawa udało nam się przeprowadzić dwa projekty: Szkółkę Żeglarstwa
Tradycyjnego i Paradę Żaglowców Tradycyjnych w 2015 roku.

4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym
mowa w art.16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nie dotyczy

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta/oferentów1);
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;
3) oferent/oferenci1) jest/są1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia podpisania umowy;
4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby,
których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
5) oferent/oferenci1) składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne 1);
6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/ właściwą
ewidencją1);
7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym.

…………........................…………………….
…………........................…………………….
…………........................…………………….
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta/oferentów1))

Data ……………..............……………..….

Załączniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji xxiii).

Poświadczenie złożenia ofertyxxiv)

Adnotacje urzędowe25)

i

Niepotrzebne skreślić.
Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
iii
Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.
iv
Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na
podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki
organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby
sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.
v
Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.
vi
W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.
vii
Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nieobowiązkowe. Należy wypełnić, jeżeli zadanie
publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.
viii
Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.
ix
Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić, jeśli
zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.
x
Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa.
Dotyczy tylko oferty wspólnej.
xi
Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
xii
Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej — należy wskazać dokładny
podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.
xiii
W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie
skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania
publicznego,
np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).
xiv
Opis zgodny z kosztorysem.
xv
Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego — czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania
przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.
xvi
Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.
xvii
Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
xviii
Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.
xix
Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z
wykonywaniem
działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną
projektu.
xx
Wypełnienie fakultatywne — umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego
wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia
2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.
xxi
Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach
wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi
oferentów.
xxii
Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do
dysponujących nimi oferentów.
xxiii
Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
xxiv
Wypełnia organ administracji publicznej.
ii

