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zg, 93 zma

Nabór ofert w trybie art. 19a

Konkurs:
Urząd:

Gmina Toszek

Numer wniosku:
Suma Kontrolna:
Data złożenia wersji

Referat Organizacyjny
Defiladowym krokiem ku tradycji- promocja kultury śląskiej poprzez zakup strojów dla
sekcji mażoretek Magnolia
150808
7769-2a31-1718
2019-03-18 21:06:06

elektronicznej:
Nazwa składającego:

Stowarzyszenie "Razem Dla Kotulina"

Departament:
Zadanie:

Oświadczam(y), że:

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznegooferenta(tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-jąj* z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(—ją)*/załegał-ją~)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inna-właśchvą—ewideneją* ;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniemdanych
osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,osoby, których dotyczą te dane, złożyły
stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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(podpis osoby upoważnionej
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do składania oświadczeń woli
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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*lniepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
prawidłową. Przykład: "M/niepobieranie*".

|. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do którego

Gmina Toszek

2. Rodzaj zadania publicznego”

16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

adresowana jest oferta

ll. 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
Nazwa: Stowarzyszenie "Razem Dla Kotulina", Forma prawna:$towarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000414647, Kod
pocztowy: 44-180, Poczta: Toszek, Miejscowość: Kotulin, Ulica: Kolejowa, Numer posesji: 25, Numer lokalu: 25,
Województwo: śląskie, Powiat: gliwicki, Gmina: Toszek, Strona www: www.kotulin.com.pl, Adres e—mail:
stowarzyszenie@kotulin.com.pl, Numer telefonu: 32 2306197

Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta

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

III.

Magdalena Jaruszowic
Adres e-mail: piotr.jaruszowic@op.p| Telefon: 601476685

Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego

Defiladowym krokiem ku tradycji— promocja kultury śląskiej poprzez
zakup strojów dla sekcji mażoretek Magnolia

2. Termin realizacji zadaniaIl

Data
rozpoczęcia

01.04.2019

Data
zakończenia

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

wniosek wygenerowanow systemie witkac.pl , suma kontrolna:1769-2a31-1718

26.06.2019

Opis zadania
Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji. Zadanie będzie polegało na zleceniu uszycia 29 strojów
defiladowych wraz z furażerkami. Stroje te są niezbędne do układów defiladowych z pałkami, podczas których wstępują
wszystkie trzy grupy razem: minikadetki, kadetki i juniorki. Dodatkowo do strojów potrzebne jest odpowiednie obuwie,
część mażoretek posiada już buty paradne, które systematycznie w miarę naszych możliwości staramy się uzupełniać.
Jednakże nasze możliwości finansowe są ograniczone by uzupełnić braki dla kadetek potrzebne jest jeszcze 6 par butów
paradnych. Na etapie aplikowania zadanie członkowie stowarzyszenia „Razem dla Kotulina” rozeznało rynek cenowy
związany z szyciem strojów dla mażoretek odpowiedniego obuwia. Zakup strojów butów będzie dokonany zgodnie z
zasadami konkurencyjności wyboru wykonawcy. W ramach zadania zostaną zakupione: a) 29 strojów defiladowych b) 29
furażerek c) 6 par butów paradnych Promocja: W ramach realizacji zadania będzie ono promowane poprzez informowanie
społeczności lokalnej, że pozyskane stroje są sfinansowane 1 zadania publicznego Gminy Toszek. informacje te zostaną
zamieszczone na stronie stowarzyszenia www.kotulin.com.pl, na fanpage'u stowarzyszenia, na fanpage'u sekcji mażoretek
„Magnolia" oraz w lokalnej gazecie. Cele realizacji zadania: Głównym celem zadania jest propagowanie i kultywowanie
wśród młodzieży tradycji muzyczno-tanecznych wraz z zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez
współprace z orkiestrami dętymi, czynny udział w przemarszach, korowodach dożynkowych, oktoberfestach, festynach
oraz innych uroczystościach organizowanych przez gminę. Grupa odbiorców zadania: Szeroko rozumianą grupą odbiorców
są wszyscy uczestnicy wyżej wymienionych imprez zarówno w gminie ,powiecie jak w całym kraju. Dziewczęta w trakcie
swoich występów, będą prezentować marsze oraz tańce do tradycyjnych utworów orkiestrowych. Przewidywany do
wykorzystania wklad osobowy lub rzeczowy Członkowie stowarzyszenia „Razem dla Kotulina” zobowiązują się do
zakupienia materiałów i wykonania strojów do układów z pomponami, będzie to nasz wkład własny. Sekcja jest już przez
nas częściowo wyposażona w stroje, pompony, buty paradne oraz sprzęt nagłaśniający. Staramy się systematycznie w
miarę naszych możliwości finansowych uzupełniać wszelkie braki. Dziewczynki szybko rosną więc niejest to łatwe.
Członkowie zobowiązują się również do stworzenia projektu plakatu na festyn rodzinny w Kotulinie i jego wydrukowania w
formacie A3 w ilości 15 sztuk. Promocja Po uszyciu i odebraniu strojów planujemy zaprezentować je podczas festynu
rodzinnego w Kotulinie w dniu 1 czerwca 2019 roku. Ze względu na brak możliwościumieszczenia logo zleceniodawcy oraz
informacji,że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Hnansowych pochodzących z budżetu Gminy Toszek
bezpośrednio na uszytych strojach wszelkie informacje jak i logo zostaną umieszczone na stronie www.kotulin.com.pl, na
fanpage'u stowarzyszenia i sekcji mażoretek „Magnolia”, na plakacie z festynu w Kotulinie 1 czerwca, w lokalnej gazecie.
Miejsce realizacji
Miejsce realizacji zadania: Zadanie zostanie zrealizowane w Kotulinie, w gminie Toszek.
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

rezultatów (wartość docelowa)

Planowany poziom osiągnięcia

Sposób monitorowania
rezultatów źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Zakup 29 strojów defiladowych wraz z

furażerkami

29 strojów defiladowych wraz z
furażerkami

Faktura za uszycie strojów
defiladowych i furażerek

Zakup 6 par butów paradnych

6 par butów paradnych

Faktura za zakup 6 par butów

Zakup materiałów i wykonanie 11 brakujących

11 strojów do układów z
pomponami

Faktura za materiał na stroje

strojów do układów z pomponami

/

5. Krótka charakterystyka

Oferenta,jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta
Stowarzyszenie "Razem dla Kotulina" powstało w roku 2012, w tym samym roku otrzymaliśmy dotacje na utworzenie
sekcji mażoretek "Magnolia". Od samego początku istnienia naszej organizacjiwspieramy i aktywnie działamy na rzecz
mażoretek. Jako stowarzyszenie działamy również na wielu innych płaszczyznach, z powodzeniem realizujemy projekty na
rzecz naszej miejscowości, kultury i integracji społecznej mieszkańców Kotulina i gminy Toszek.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Sekcja mażoretek „Magnolia” powstała w roku 2012. Obecnie działa przy Centrum Kultury „Zamek w Toszku" i
stowarzyszeniu „Razem dla Kotulina". W tym czasie udało nam się zrealizować kilka zadań publicznych na rzecz sekcji
m.in. ~projekt mający na celu założenie grupy ”Sekcja mażoretek przy orkiestrze dętej Kotulin” z programu Działaj Lokalnie
Vill przy Forum MłodzieżySamorządowej. (2012r) -projekt „Pierwszy przegląd mażoretek
powiatu gliwickiego"z programu
Działaj Lokalnie. ( 2013r) -projekt „Mażoretki na medal” zakładający udział sekcji w XV" Mistrzostwach Polski Zespołów
Mażoretkowych dofinansowane z Gminy Toszek w formie małego grantu. -oraz wiele występów w gminie Toszek jak i
gminach ościennych, które promowały naszą kulturę, gminę i region. Obecnie w sekcji „Magnoiia” występuje 29 dziewcząt
w wieku od 5 do 16 lat. Tak duże zróżnicowanie wieku dziewczyn wymusza na nas ciągłe uzupełnianie i doposażenie sekcji
w niezbędne stroje i akcesoria, które są nieodłącznym elementem każdego występu. Występy grupy uświetniają wiele
imprez kulturalnych m.in. dożynki, wiejskie, gminne, powiatowe, uczestniczą w korowodach dożynkowych, występują na
oktoberfestach oraz wielu innych uroczystościach.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Przy realizacji zadania publicznego zaangażowani będą członkowie stowarzyszenia "Razem dla Kotulina", szczególnie
zarząd, koordynator ds.mażoretek, instruktor sekcji jak również rodzice mażoretek.
IV.

Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp.

Rodzaj kosztu

1.

Zakup 29 strojów defiladowych

7250,0

2.

Zakup 29 furażerek

1450,0

3.

Zakup 6 par butów paradnych

1260,0

4.

Zakup materiałów na wykonanie brakujących
11 strojów do układów z pomponami

275,0

5.

Wykonanie strojów do układów z pomponami

360,0

6.

Wykonanie projektu wydrukowanie plakatów

60,0

Wartość

i

A3 na festyn w Kotulinie 01.06.2019r.

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z dotac'i

PLN

10655,0

Z

9960,0

innych źródeł

695,0

Oświadczam(y), że:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferental—
tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/załegaf=jąj* z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
oferent"'/c›fererrci'L składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/tałega(=ją-)*z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części iI niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/i1'mą-właściwą~ewłdencją*
;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym : 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.
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„Razem dla Komuna"
Kotulin, ul. Koleiowa 215
44-180
Tosżex
KR S
:

0000414647

NIP: 9691505324, REGON; Zszsafze

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

” Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności
o
pożytku
publicznego io wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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