
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
adresowana jest oferta Zarząd Powiatu Świeckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży

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 email, numer telefonu

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-KULTURALNE „NDM”
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
S. Sempołowskiej 15/13
Forma prawna: stowarzyszenie
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych w powiecie nowodworskim 25

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

Mariusz Brzęcki, tel. 576430757, mbpolska@wp.pl
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego „KLOCKOWE L-MASZYNY” - WARSZTATY TECHNICZNE DLA
DZIECI

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2021-09-20 Data

zakończenia 2021-11-30

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

1. Celem projektu jest zorganizowanie dla 30 dzieci spośród 3 gmina Powiatu Świeckiego (Jeżewo, Osie, Świekatowo)
warsztatów technicznych pozwalających na odkrywanie, wyrażanie i dzielenie się pomysłami, ucząc przez doświadczenie.
Korzystając z zestawów edukacyjnych opartych na klockach Lego stworzone zostaną dla uczestników atrakcyjne warunki
do nauki opartej o eksperyment, stymulującej ciekawość świata i pozwalające realizować tematy związane z techniką..
Scenariusze warsztatów zostaną metodą projektu w oparciu o ciekawe i zabawne przykłady związane z życia codziennego.
2. Miejsce realizacji zadania publicznego: 3 gminy Powiatu Świeckiego: Jeżewo, Osie, Świekatowo.
3. Grupa docelowa: dzieci w wieku 7 – 14 lat. Całkowita liczba uczestników: 30 dzieci, 3 grupy (po 1 w każdej z gmin
objętych zadaniem publicznym) : 10 osób . Czas trwania 1 warsztatu dla 1 grupy: 60 min. Zajęcia dostosowane zostaną do
obowiązującego reżimu epidemicznego.
4. Umiejętności techniczne są bardzo ważne w życiu codziennym. Brak możliwości ich rozwoju w innowacyjny,
specjalistyczny sposób nie tylko nie daje możliwości wyrównania szans edukacyjnych ale również uniemożliwia atrakcyjne
zagospodarowanie czasu wolnego szerokiej grupy dzieci z terenu Powiatu Świeckiego. Środowisko wiejskie i małych miast
posiada ograniczony dostęp do edukacji technicznej wynikający z konieczności wyjazdu do większych ośrodków (takich jak
Wrocław, Warszawa) oraz niemałymi kosztami. Stowarzyszanie Edukacyjno-Kulturalnego „NDM” realizując swoje cele
statutowe pragnie podjąć próby działań zaspokojenia potrzeb mieszkańców Powiatu Świeckiego w postaci warsztatów
technicznych z wykorzystaniem klocków Lego.
5. Zadanie jest spójne z regulaminem Stowarzyszania Edukacyjno-Kulturalnego „NDM” . 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Realizacja warsztatów technicznych 1 (30 uczestników) Lista uczestników, dokumentacja
fotograficzna

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

Współpraca z Powiatem Świeckim:

1. „KLOCKOWE L-MASZYNY”- WARSZTATY TECHNICZNE DLA DZIECI; termin realizacji:  01.07-30.10.2020; dotacja:
850,00 zł

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innych
źródeł

1 Wynajem edukacyjnych zestawów klocków Lego od firmy zewnętrznej 1 000,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 1 000,00 zł 900,00 zł 100,00 zł
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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)1) z opłacaniem należności z tytułu

zobowiązań podatkowych;
4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/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.

...............................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów

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

Przypisy
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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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