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WZÓR

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

.......................................
Data i miejsce zlozenia oferty

(wypelnia organ administracji publicznej)

OFERTAlOFERTA WSPÓLNA 1)

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO

10 WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
(rodzaj zadania publicznego2»)

Miedzynarodowy Plener Malarski "Zamek- Moszna 2011"
(tytul zadania publicznego)

w okresie od 14.07.2011 do 25.07 2011

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGOIWSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA

PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

Urzad Gminy Strzeleczki pow. Krapkowice
(organ administracjipublicznej)

skladana na podstawie przepisów dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

- - ---
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I. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: Zwiazek Polskich Artystów Plastyków "Polska Sztuka Uzytkowa"

2) forma prawna:4)

(x ) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna

( ) spóldzielnia socjalna

( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) inna.......................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

0000068537

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)26.05.2008

5) nr NIP: 7540003684 nr REGON:530519542

6) adres:

miejscowosc: Opole ul.: Rynek 5-6

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7) ...............................................

gmina: Opole powial;8) opolski

województwo: opolskie

kod pocztowy: 45-015 poczta: Opole

7) tel.: 77 4410830 faks: .....................................................

http://www.zpap-psu.art.pl

e-mail: biuro@zpap-psu.art.pl

8) numer rachunku bankowego: 69109021380000000556000806

nazwa banku: Bank Zachodni O/Opole

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Zbiegieni Adam - prezes ZPAP-PSU O/Opole

b) Machowicz Tomasz - skarbnik ZPAP-PSU O/Opole

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie,

o którym mowa w ofercie:9)

Zwiazek Polskich Artystów Plastyków "Polska Sztuka Uzytkowa"- Okreg Opole.

45-015 Opole, ul. Rynek 5-6 tel.: 774410830

11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczacych oferty (imie i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

AdamZbiegienitel. 774542814, kom.501858720
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12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

Zrzeszanie twórcówsztuki, podnoszenie poziomu twórczego, organizacja plenerów iwystaw,
wspóldzialanie z organizacjami samorzadowymi

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

Zwiazek nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej.

13) jezeli oferent IOferend) prowadzi/prowadza1) dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców ... ... ... ... .....

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniem podstawy prawnetO)

Dzialamy w oparciu o statut zwiazku zatwierdzony przez Sad woj. w Warszawie Wydz. Cywilny dnia

30X 1999 R. poz. KST 249

III. Szezególowyzakresrzeezowyzadaniapublicznegoproponowanegodo realizacji

3
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1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Zjazd artystów plastyków z Polski i zagranicy zaproszonych przez nasz zwiazek na okres 11 dni

celem tworzenia wspólnych warsztatów malarskich, podnoszenie poziomu artystycznego, zapoznanie

sie z regionem - jego mieszkancami, kultura i zabytkami.

2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich

przyczyn oraz skutków

Integracja srodowisk twórczych, wymiana doswiadczen, promocja Opolszczyzny, wykonanie prac

olejnych, akwarel i rysunków, ekspozycja prac na wystawach - prezentacja dokonan twórców

mieszkancom Opola i regionu. Wzbogacanie dorobku kulturalnego Opola.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

W plenerze wezmie udzial 35 artystów plastyków w tym 5 malarzy z Czech, Ukrainy, Rosji i Niemiec.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja zadania

publicznego, w szczególnosci ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni sie to do podwyzszenia

standardu realizacji zadania.11)

Dotacja umozliwi wyzywienie uczestników pleneru oraz zakup materialów malarskich

5. Infonnacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferentloferenci1) otrzymallotrzymali1) dotacje na

dofinansowanie inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji,

które zostaly dofinansowane, organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

4
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Urzad Marszalkowski Województwa Opolskiego Departament Kultury:

Plener Odra 2006 - komisarstwo -12VI 06

plener Biala 2007 -materialy, katalog - ?VI 2007

plener Moszna - komisarstwo, materialy plastyczne - 14VI 2008

plener Odra -komisarstwo, materialy plastyczne -14V12008

plener Moszna - komisarstwo -23 VI 2009

plener Odra - komisarstwo 25VI 2009

plener Moszna - komisarstwo-14VI2010

Urzad Miasta Opola

Plener Odra - materialy plastyczne -141X2006

plener Odra- katalog - 10VII 2006

Plener Odra - komisarstwo, materialy- 28VI 2007

Plener Biala - komisarstwo-12 VI 2007

plener Dobra - katalog,materialy 14 VIII 2008

plener Odra - katalog,materialy 23 V 2008

plener Moszna -katalog, materialy - 6 VII 2009

plener Odra - komisarstwo, materialy - 26 V 2009

plener Moszna -katalog, materialy 12 VII 2010

plener Odra - komisarstwo - 7 VI 2010

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

I Celemzadaniajest wykonaniekilkudziesieciupracolejnych,akwarelorazrysunkóworaz

zorganizowanie wystawy poplenerowej. Promocja Opolszczyzny. Wydanie katalogu z pracami

wykonanymi na plenerze.

7. Miejscerealizacjizadania publicznego

I Moszna - Zamek oraz osrodek wypoczynkowy w Dobrej.
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8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego 12)

I Przyjazd uczestników do miejsca zakwaterowania na terenie Centrum Terapii Nerwic w Mosznej oraz w

osrodku wypoczynkowym w Dobrej. Zaopatrzenie uczestników w wybrane materialy. Pobyt i praca na

terenie zespolu parkowo-palacowego w Mosznej, w Dobrej i okolicy - malowanie w róznych technikach.

Wernisaz polaczony z wystawa poplenerowa. Wydanie kolorowego katalogu z pleneru.

9. Harmonogram 13)

6
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Zadanie publiczne realizowane w okresie od 14.07.2011 do 25.07.2011

Poszczególne dzialania w zakresie Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

realizowanego zadania poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

publicznego14) dzialan publicznego

1. Kontakty z wspóltwórcami I-III 2011 ZPAP-PSU

pleneru IV2011 ZPAP-PSU

2. Zaproszenie art. plastyków

na zgrupowanie V 2011 ZPAP-PSU

3. Zakupienie materialów VII 2011 ZPAP-PSU

malarskich 14-25 VII 2011 ZPAP-PSU

4. Przyjecie uczestników na

plenerze

5. Wydanie materialów 23 VII 2011 ZPAP-PSU

malarskich i opieka nad 24 VII 2011 ZPAP-PSU

cala grupa 25 VII 2011 ZPAP-PSU

miedzynarodowa sierpien 2011

6. Przygotowanie wystawy

poplenerowej VII - VIII - IX ZPAP-PSU

7. Wernisaz wystawy 2011

poplenerowej

8. Zakonczenie pleneru
9. Przygotowanie i wydanie

katalogu w/w pleneru

10. Wystawy poplenerowe w



Mosznej, Bialejiw Opolu

Wyslanie katalogu uczestnikom

pleneru z Polski i z zagranicy z

podziekowaniem za udzial.

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Wykonanie okolo 200 prac olejnych, akwarel i rysunków. Wystawa poplenerowa w Mosznej, Bialej i w

Opolu, Promocja Opola i Opolszczyzny poza granicami kraju. Wydanie kolorowego katalogu

IV.Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

7
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Lp, Rodzaj kosztów1b) Koszt z tego do z tego z Koszt do pokrycia
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I Koszty
18)

merytoryczne po
stronie ZPAP-PSU

1» Pobyt
uczestników z 30 660,- Osoba 19.800,- 4 200,- 15600,-
wyzywieniem
2) czesciowy zwrot
kosztów podrózy 5 200,- osoba 1 000,- 1 000,-
uczestnikom
zagranicznym

II Koszty obslugr'U) 1 2000,- 2 000,- 2 000,-
zadania
publicznego, w tym
koszty
administracyjne po
stronie: ZPAP-PSU
12) komisarstwo
artystyczne i
organizacja pleneru

III Inne koszty, w tym
koszty wyposazenia
i promocji po
stronie ZPAP-
PSU:
1) materialy 30 100 Osoba 3 000,- 3 000,-malarskie
2) oblistwowanie - - - 500,- 500,-
3) wernisaz - - - 300,- 300,-wystawy

4) druk - - - 4 000,- 4 000,-
katalogu
Imprezy
5)
przygotowanie - - -

katalogu 2 000,- 2 000,-

IV Ogólem: 32 600,- 7 200,- 25 400,-



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

11........................

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

9
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1 Wnioskowana kwota dotacji 7 200 zl 22.%

2 $rodki finansowewlasnel I)

1 000 zl 3%

3 $rodki finansowe z innych zródel ogólem (srodki finansowe wymienione
w pkt. 3.1-3.3)11)

24 400 zl 75%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznegolI)

Ozl 0%

3.2 srodki finansowe z innych zródel publicznych (w szczególnosci: dotacje

z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego,
funduszy celowych, srodki z funduszy strukturalnych)17)

24 400 zl 75%

3.3 pozostalelI)
Ozl 0%

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna

czlonków) Ozl 0%

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

32 600 zl 100%

Nazwa organu administracji Kwota srodków Informacja o tym, Termin rozpatrzenia
publicznej lub innej jednostki (w zl) czy wniosek (oferta) -
sektora finansów publicznych o przyznanie w przypadku

srodków zostal (-a) wniosków (ofert)
rozpatrzony(-a) nierozpatrzonych do
pozytywnie, czy tez czasu zlozenia
nie zostal(-a) niniejszej oferty
jeszcze
rozDatrzony(-a)

Centrum Terapii Nerwic Moszna 11100 TAK

Urzad Miasta ODola 4000 TAK

4000 TAK
Urzad Marszalkowski



V.lnne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

Organizatorem pleneru jest prezes ZPAP-PSU Adam Zbiegieni. W organizacji biora udzial artysci

plastycy nalezacy do naszego zwiazku.

2. Zasoby rzeczowe oferentaloferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Dysponujemy lokalem przy ul. Rynek 5-6 w Opolu. Tu odbywaja sie spotkania dotyczace rekrutacji

na plener oraz spraw organizacyjnych. Dysponujemy równiez komputerem, drukarka i telefonem

co umozliwiaprzygotowaniedokumentów i kontakt z partnerami i wspólorganizatorami pleneru.

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze

wskazaniem,którez tychzadanrealizowanebylywewspólpracyz administracjapubliczna).

Rokrocznie zwiazek nasz (od ponad czterdziestu lat) organizuje po dwa miedzynarodowe plenery

malarskie z udzialem srednio okolo dwudziestu pieciu uczestników. Plenery sa bezplatne.

Kazdorazowoorganizowanesa wystawypopleneroweoraz wydawanewydawnictwaw formie

katalogów.Kosztywyzejwymienionychplenerówpokrywanesa czesciowoze srodkówwlasnych
orazdotacjiz urzedówpanstwowych.

10
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4. Informacja, czy oferentloferend) przewiduje(-a) zlecac realizacje zadania publicznego w trybie.

o którym mowa wart. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego

i o wolontariacie.

Nie dotyczy

Oswiadczam (-y), ze:

1) proponowane zadanie pUblicznew calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego

oferentaloferentów1);

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1)oplat od adresatów zadania;

3) " tI " .1). tI 1). (
.
) . . . " rtad d . .

oleren o.erencl Jes sa zwiazany -m mmeJszaole o ma ..............................

4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem. przetwarzaniem

i przekazywaniem danych osobowych. a takze wprowadzaniem ich do systemów informatycznych.

osoby. których te dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926. z póznozm.);

5) oferentloferend) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/zalega(-ja)1)z oplacaniem naleznosci

z tytulu zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne1);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/wlasciwa

ewidencja1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym.

... -l. AtI.. Z l
(podpis osoby upowaznionej

lub podpisy osób upowaznionych
do skladania oswiadczen woli w imieniu

oferenta/oferentów1)

"\' tv. 2D/JData... .V... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

Zalaczniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji24)
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów skladajacych oferte wspólna niz
wynikajacy z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument
potwierdzajacy upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta(-ów).

11
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Adnotacje urzedowe25)

I)Niepotrzebne skreslic.
2)Rodzajem zadania jest jedno lub wiecej zadan publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.
3)Kazdy z oferentów skladajacych oferte wspólna przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dolaczaja wlasciwe
pola.
4) Forma prawna oznacza forme dzialalnosci organizacji pozarzadowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej
okreslona na podstawie obowiazujacych przepisów, w szczególnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne
i jednostki organizacyjne dzialajace na podstawie przepisów o stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do innych kosciolów i zwiazków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmuja prowadzenie dzialalnosci
pozytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczyc
odpowiednia forme lub wpisac inna.
5)Podac nazwe wlasciwego rejestru lub ewidencji.
6)W zaleznosci od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstal.
7) Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nie obowiazkowe. Nalezy wypelnic jezeli
zadanie publiczne proponowane do realizacji ma byc realizowane w obrebie danej jednostki.
8)Nie wypelniac w przypadku miasta stolecznego Warszawy.
9)Dotyczy oddzialów terenowych, placówek i innychjednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypelnic jesli
zadanie ma byc realizowane w obrebie danej jednostki organizacyjnej.
10)Nalezy okreslic czy podstawa sa zasady okreslone w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy tez inna

~odstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.
I)Wypelnic tylko w przypadku ubiegania sie o dofinansowanie inwestycji.

12)Opis musi byc spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej - nalezy wskazac
dokladny podzial dzialan w ramach realizacji zadania publicznego miedzy skladajacymi oferte wspólna.
13)W harmonogramie nalezy podac terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych dzialan oraz liczbowe
okreslenie skali dzialan planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego
zadania publicznego, np. liczba swiadczen udzielanych tygodniowo, miesiecznie, liczba adresatów).
14)Opis zgodny z kosztorysem.

15)Nalezy opisac zakladane rezultaty zadania publicznego - czy beda trwale oraz w jakim stopniu realizacja
zadania przyczyni sie do rozwiazania problemu spolecznego lub zlagodzi jego negatywne skutki.
16) Nalezy uwzglednic wszystkie planowane koszty, w szczególnosci zakupu uslug, zakupu rzeczy,
wynagrodzen.
17)Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
18)Nalezy wpisac koszty bezposrednio zwiazane z celem realizowanego zadania publicznego.
19)W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dolaczaja do tabeli informacje o swoich kosztach.
20)Nalezy wpisac koszty zwiazane z obsluga i administracja realizowanego zadania, które zwiazane sa
z wykonywaniem dzialan o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsluga finansowa

i ~rawna projektu.
21 Wypelnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16
ramowego wzoru umowy, stanowiacego zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 15 grudnia 20lOr. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczacych realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji
zadania publicznego.
22) Informacje o kwalifikacjach osób, które beda zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz
o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej nalezy przyporzadkowac zasoby kadrowe do

d~sponujacych nimi oferentów.
2 ) Np. lokal, sprzet, materialy. W przypadku oferty wspólnej nalezy przyporzadkowac zasoby rzeczowe do
dysponujacych nimi oferentów.

24)Odpis musi byc zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal
wydany.

12

--



...

21) Wypelnieniefakultatywne- umozliwiazawarcie w umowie postanowienia,o którym mowa w § 16
ramowego wzoru umowy, stanowiacego zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawiewzoru oferty i ramowegowzoru umowy dotyczacychrealizacjizadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji
zadania publicznego.
22) Informacje o kwalifikacjach osób, które beda zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz
o kwalifIkacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej nalezy przyporzadkowac zasoby kadrowe do

d~sponujacych nimi oferentów.
2 ) Np. lokal, sprzet, materialy. W przypadku oferty wspólnej nalezy przyporzadkowac zasoby rzeczowe do
dysponujacych nimi oferentów.
24)Odpis musi byc zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal
wydany.
25)Wypelnia organ administracji publicznej.
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