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ODDZIAŁ GÓRNOŚLĄSKI

STOWARZYSZENIA

NAUKOWEGO

ARCHEOLOGÓW POLSKICH

V.

Oświadczenia

Oświadczam(y), że:
1)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane włącznie w zakresie działalności pożytku

publicznego oferenta(—tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;
3) oferent* ołerencr*' składający niniejszą ofertę nie zalega(—ją)* / zalegał-W*! z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
4) oferent* / oferent? składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* załegahąłiii 2 opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części lI niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną
z)

/

/

!

.

.

.

,

.

„

;

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,
e)
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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
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*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład:

POUCZENIE co

"M/niepobieranie*".

!.

Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do

Burmistrz Toszka

którego adresowana jest oferta
2. Rodzaj zadania publicznego”

16) kultura, sztuka, ochrona

dóbr kultury dziedzictwa
i

narodowego
II.

Dane oferentał—tów)

1. Nazwa

oferentaj-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu

Nazwa: ODDZIAŁ GÓRNOŚLĄSKI STOWARZYSZENIA NAUKOWEGO ARCHEOLOGÓW POLSKICH,
Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000064878, Kod pocztowy: 41-902,
Poczta: Bytom, Miejscowość: Bytom, Ulica: PI. Jana III Sobieskiego, Numer posesji: 2,
Województwo: śląskie, Powiat: Bytom, Gmina: m. Bytom, Strona www: http:/lwww.snap.org.pi/,
Adres e-mail: o.gs.snap@gmai|.com, Numer telefonu: 660329423,
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta

2. Dane osoby

upoważnionej do

Radosław Zdaniewicz

skiadania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)
_

III.

„

Adres e-mail: radekzda@gmail.com Telefon: 660329423

Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego

Tropem rycerza Mikołaja

2. Termin realizacji zadania”

Data
rozpoczęcia

01.04.2021

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Celem projektu jest prezentacja wyników badań archeologicznych przeprowadzonych w obrębie
grodziska późnośredniowiecznego w Ciochowicach, w postaci tablicy/planszy informacyjnej, która
zostanie zainstalowana we wsi będzie dostępna zarówno dla jej mieszkańców, a docelowo także
mieszkańców całej gminy Toszek i powiatu gliwickiego. Celem nadrzędnym jest także zwiększenie
świadomości mieszkańców gminy Toszek dotyczącej dziedzictwa archeologicznego tej części
Górnego Śląska oraz szeroko pojęta popularyzacja archeologii na terenie Górnego Śląska i Polski. Na
wydruku tablicy zamieszczona zostanie informacja o współfinansowaniu tablicy ze środków
samorządowych gminy Toszek oraz herb gminy Toszek. Tablica zostanie zamontowana w obrębie
placu rekreacyjno-sportowego we wsi Ciochowice, przy ul. Wiejskiej w Ciochowicach.
i

Miejsce realizacji
gmina Toszek Toszek, Ciochowice
—

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Wykonanie ogólnodostępnej
planszy/tablicy informacyjnej
dotyczącej wyników badań
archeologicznych przeprowadzonych
na terenie grodziska
późnośredniowiecznego w
Ciochowicach

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło

Zaprojektowanie oraz
wydruk tablicy/planszy
informacyjnej dotyczącej
wyników badań
archeologicznych

Projekt planszy/tablicy w
formie pliku pdf dostarczony
zostanie do Urzędu Gminy;
umieszczenie na
planszy/tablicy informacji o
współfinansowaniu tablicy
ze środków samorządowych
gminy Toszek oraz herb
gminy Toszek; umieszczenie
informacji o instalacji tablicy
w mediach
społecznościowych, tj.
Facebooku Oddziału
Górnośląskiego SNAP
zakładany wskaźnik to: 100
wyświetleń/odsłon wraz ze
screenem potwierdzającym
umieszczenie wpisu;
rachunek/faktura za
kompleksową usługę, tj.
projekt i wydruk
planszy/tablicy od 1
zleceniobiorcy;

informacji o osiągnięciu
wskaźnika

—

—
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Instalacja w terenie planszy
informacyjnej dotyczącej wyników
badań archeologicznych

Tablica/plansza zostanie
umieszczona w obrębie
placu rekreacyjnosportowego we wsi
Ciochowice, przy ul.
Wiejskiej.

Wykonanie 5 fotografii
cyfrowych i ich Vin/druków,
które przekazane zostaną do
Urzędu Gminy ukazujących
zainstalowaną
planszę/tablicę w obrębie
placu rekreacyjno—
sportowego w Ciochowicach
przy ul. Wiejskiej

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Stowarzyszenie jest społeczną organizacja zrzeszającą archeologów oraz przedstawicieli dyscyplin

z

nimi współpracujących. Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działalność naukowa w dziedzinie archeologii,
2. Działalność na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w szczególności archeologicznymi,
3. Udział w naukowym i kulturalnym życiu Rzeczypospolitej Polskiej
poprzez działania dla rozwoju

archeologii i ochrony zabytków oraz upowszechnianie wiedzy w tym zakresie,
4. Kształtowanie w społeczeństwie postaw sprzyjających ochronie dziedzictwa kulturowego,
5. Pogłębianie wiedzy fachowej i aktywności społecznej członków Stowarzyszenia,
6. Troska o wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy członków Stowarzyszenia,
7. Reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia,
8. Inspirowanie i inicjowanie zadań naukowych, organizacyjnych i popularyzacyjnych w dziedzinie
archeologii,
9. Integracja środowiska archeologów zrzeszonych w Stowarzyszeniu, reprezentujących różne
placówki naukowe, muzealne i konserwatorskie oraz działających poza nim
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Oddział Górnośląski SNAP posiada duże doświadczenie w organizacji imprez, wydarzeń oraz wystaw
dotyczących dziedzictwa archeologicznego na terenie Górnego Śląska.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
—

—

komputer z oprogramowaniem graficznym;
drukarka wielkoformatowa na powierzchniach twardych;

IV.

Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp.

Rodzaj kosztu

1.

Produkcja tablicy/planszy
informacyjnej wraz z instalacja jej we

Wartość

2 dotacji

PLN

innych
źródeł

Z

18003

wsi
2.

Instalacja tablicy/planszy we wsi
Ciochowice
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Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

V.

1800,0

1800,0

0,0

Oświadczenia

Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;
oferent* /ofererrci* składający niniejszą ofertę nie zalega(—ją)* /zalega(-—-ją-)* z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
oferent* lunar-erni”L składający niniejszą ofertę nie zalega(—ją)* /załega(—~ją-)* z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części ll niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* /łrrną
l

,

.

.
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.

, ;

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.
6)

(podpis osoby
upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń
woli
w imieniu oferenta)
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Data....Z..L...Z..;Ś.QĘ.:..Z„L4

adoslaw Zdaniewicz

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