
URZĄD MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI 

::i~- O 7, 06, 2016 

is ....................... .zal ................. . 

Załączniki do rozporządzenia Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społęc;męj 

z dnia ... , ............... (poz .... ) 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

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: ,,pel:!ieFaRie*/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Burmistrz miasta Mińsk Mazowiecki 

do którego adresowana jest oferta 

2. Tryb, w którym złożono ofertę 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego11 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 

4. Tytuł zadania publicznego 95 rocznica przybycia 7 Pułku Ułanów Lubelskich do Mińska Mazowieckiego 

S. Termin realizacji zadania publicznego21 Data 120.06.2016 r. I Data, . 131.07 .2016 r. 
rozpoczęcia zakonczema 

li. Dane oferenta (-ów) 

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji 0eżeli jest inny od adresu siedziby) 

Towarzystwo Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 

Numer KRS 0000245803, ul.Żwirowa 26, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane osób upoważnionych do Zenon Duszczyk 

składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. zenek@strefa24.pl 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 602 36 68 69 

numer faksu, adres strony internetowej) 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego 
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego 

Zadanie ma być zrealizowane 25.06.206 r. na terenie koszar Żandarmerii Wojskowej przez Towarzystwo Pamięci 

7 Pułku Ułanów Lubelskich dla mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki i zaproszonych gości. 

Żandarmeria Wojskowa w Mińsku Mazowieckim przeprowadzi w związku z tym dzień otwarty w koszarach. 

Uroczystość rozpocznie się od wjazdu konnego pocztu sztandarowego 7 Pułku Ułanów Lubelskich 

w asyście orkiestry, przez bramę koszar tak jak to było 95 lat temu. 

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. 

2> Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 
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Następnie poczet, orkiestra i mieszkańcy miasta udadzą się na łąkę na terenie koszar gdzie zaplanowano: 

uroczyste przywitanie i odegranie marszu pułkowego 

pokazy sprawności kawaleryjskiej członków Towarzystwa Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich 

pokazy tzw. Dżygitki w wykonaniu grupy kaskaderskiej - pokazy kaskaderskie nawiązujące do historii kawalerii 

(m.in. husaria, kozacy, kawaleria z roku 1920) 

pokazy odrestaurowanego przez Towarzystwo działonu Bofors wz. 36 w zaprzęgu trzykonnym 

prezentacja zasobów muzealnych Muzeum Ziemi Mińskiej, dział Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku 

Mazowieckim 

prezentacja osiągnięć Towarzystwa 7 PUL 

prezentacja sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim 

grochówka dla widzów, gości i członków Towarzystwa 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

potęgowanie uczuć patriotycznych 

przybliżenie mieszkańcom Mińska Mazowieckiego historii, k\Jltury i tradycji kawaleryjskich związanych 

z 7 Pułkiem Ułanów Lubelskich i związanej z nim historii Mińska Mazowieckiego 

zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców miasta, a szczególnie młodzieży, co prowadzi też do ochrony 

przed patologiami 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj kosztu Koszt całkowity 
{zł) 

Lp. 

Wynajem grupy kaskaderskiej wraz z końmi 4 ooo zł 
1 

2 
Przygotowanie materiałów promocyjnych, grafiki na 615zł 

banery i reklamy prasowe 

Koszty ogółem: 
4 615 zł 

Oświadczam(-y), że : 

3l Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 OOO zł. 
41 W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 

do poniesienia do poniesienia 
z wnioskowanej ze środków 

dotacji31 finansowych 
{zł) własnych, środków 

pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego11 

{zł) 
4000zł 

615zł 

4000zł 615zł 
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1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/~ składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/~aleea ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
5) oferent* /efoFeRei* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)* /~a lega ( jął* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

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

Załącznik: 

Data ....................................................... . 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność 
z oryginałem kopia ak,J:ualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. 

Prez es 
Towarzystwa Pamięci 7- ,o Pt ' 

Ulanów Luł-.e l sk 1 h 
im . gt'n . Knzimfrru, Sus n :wskwg 
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