
URZĄD MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI 

:~- Z 2. 11. 2018 Załączniki do rozporządzenia Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

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

Załącznik nr 1 

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: ,,pobiera A ie* /niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Miasto 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 publicznego1l Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 

4. Tytuł zadania publicznego Szopka Bożonarodzeniowa 

5. Termin realizacji zadania publicznego2l 
Data I 30.11.2018r. I Data I 31.12.2018r. 
rozpoczęcia zakończenia 

li. Dane oferenta (-ów) 

1. Nazwa oferenta (-ówl, forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (ieżeli jest inny od adresu siedziby} 

Nazwa: Hufiec ZHP „Mazowsze" Mińsk Mazowiecki, Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego 
Forma prawna: stowarzyszenie 
Numer KRS: 0000291419 
Adres siedziby i korespondencyjny: ul. Kościelna 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Osoby uprawnione do reprezentowania oferenta: 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
phm. Dariusz Piętka 
dh Janusz Zalewski. 

tym dane osób upoważnionych do 
e-mail: minskmazowiecki@zhp.pl 

składania wyjaśnień dotyczących oferty {np. 
Osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty: 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
phm. Dariusz Piętka numer faksu, adres strony internetowej) 
tel. 25 758 26 40, 500 761 019 

Strona internetowa: minsk.zhp.pl 

11 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. 

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 

1 



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 

Filarami, na których opiera się praca wychowawcza w Związku Harcerstwa Polskiego są m.in . Służba na rzecz innych i 
Braterstwo, czyli miłość do bliźniego, chęć bezinteresownej pomocy innym, szacunek dla instytucji rodziny. System 
wartości propagowanych przez ZHP opiera się na wartościach chrześcijańskich, zaś jednym z najważniejszych Świąt dla tej 
religii są Święta Bożego Narodzenia. Niestety, w dzisiejszych czasach, gdy tempo życia wzrasta, a konsumpcja wypiera 
inne wartości, prawdziwy sens tego święta jest wypaczany. 

Poprzez budowę szopki świątecznej, chcielibyśmy zaanimować przestrzeń publiczną miasta Mińsk Mazowiecki. 
Szopka Bożonarodzeniowa zostałaby umieszczona w doświetlonym miejscu, do którego bez problemu mogą dotrzeć 
wszyscy Mińszczanie. W przedsięwzięciu brałyby udział żywe zwierzęta i postacie święte. Chcielibyśmy, żeby szopka stała 
się miejscem, do którego przychodziłyby całe rodziny z dziećmi. Czas spędzony przy szopce byłby czasem oderwania od 
szału zakupów, wielkich porządków i czasem poświęconym na to, by na chwilę zwolnić, zatrzymać się ·, us·1ąść przy 
wigilijnym stole. 

Projekt zakłada organizację spotkania wigilijnego dla mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki ze skromnym 
poczęstunkiem, usytuowanym pod świątecznie udekorowaną halą, przygotowanym przez mińskich restauratorów oraz 
ogniskiem, podczas którego mieszkańcy miasta mogliby zabrać do swoich domów Betlejemskie Światło Pokoju - ogień 
odpalony od lampy palącej się w Grocie Narodzenia Jezusa Chrystusa i przekazywany przez harcerzy. 

Szopka taka byłaby również promocją miasta na tle powiatu mińskiego, a nawet na większy obszar. 'Promocja szopki 
zachęcałaby ludzi do odwiedzenia miasta i zobaczenia jej, a przy okazji, takie osoby mogłyby zwiedzić wiele ·innych atrakcji 
w Mińsku Mazowieckim. 

Przewidywany do wykorzystania wkład własny wynosi 500 zł, natomiast wkład osobowy 2700zł. 

2.: Zakładane r:_ezultaty realizacji zadania publicznego 

1. Budowa przestrzeni do spotkań mieszkańców miasta przy Szopce Betlejemskiej. 
2. Zwiększenie aktywności mieszkańców na rzecz społeczności lokalnej. 
3. Promocja miasta Mińsk Mazowiecki. 
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj kosztu Koszt całkowity do poniesienia do poniesienia 
(zł) z wnioskowanej ze środków 

dotacji31 finansowych 
(zł) własnych, środków 

Lp. pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego4l 

(zł) 

1. 
Przygotowanie i obsługa Szopki Bożonarodzeniowej, 

7000,00 5 300,00 1700,00 m.in 

Codzienna obsługa szopki prowadzona przez członków 
1200,00 0,00 1200,00 Hufca ZHP "Mazowsze" Mińsk Mazowiecki 

Wykonanie i montaż stajenki 3 300,00 2 800,00 500,00 

Wynajęcie i transport zwierząt do szopki 2 500,00 2 500,00 0,00 

Spotkanie świąteczne dla mieszkańców Mińska 
6 200,00 4 700,00 1500,00 Mazowieckiego 

Przygotowanie i obsługa spotkania prowadzona przez 
1500,00 0,00 1500,00 

członków Hufca ZHP "Mazowsze" Mińsk Mazowiecki 
2. 

Hala namiotowa 4 200,00 4 200,00 0,00 

Doświetlenie placu, reflektory 500,00 500,00 0,00 

Koszty ogółem: 
13 200,00 

10 000,00 3 200,00 

Oświadczam(-y), że: 

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*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega ( -ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

' ~ 
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ins zow,ect\ ' 

i~~~~i;~~~~ .. ~~i, .. "t;,~iiiirski" .................... . 
lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta) 

Załącznik: 

a 

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

3l Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 OOO z/. 
4

) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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