
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
f\) 

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjan:u ególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie"' oznacza, że należy skreślić ni10'Ml;§CMtąodpowiedź, ~tęWą!ltf:ZY S TWO PA ZY JA Cl ÓŁ 
prawidłową. Przykład: ,,pobieranio*/niepobieranie*'. MlŃSl(A MAZOWIECKIEGO 

05•300 Mif1sk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 27 
ldentyfika\or 000805838 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie ·2· 

1. Organ administracji publicznej, Bunnistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
do którego adresowana jest oferta 

2. Rodzaj zadania publicznego 1> 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultmy i dziedzictwa 
narodowego 

li. 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 

fonna prawna: stowarzyszenie 
nazwa: Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego 
KRS: 0000147329 
adres : 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. J. Piłsudskiego 27 
adres do korespondencji: j.w. 
adres e-mail: tpmmaz@gmail.com 
tel.: nie ma, 
strona www: tpmm.pl 

Ewa Maria Borkowska 

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

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego 
Organizacja V Dni Kultury Żydowskiej w Mińsku 
Mazowieckim „ Bliscy i oddaleni" 

2. Termin realizacji zadania publicznego
2
> 

Data 
rozpoczęcia I 

12.ll.2019r I Data, . j30.11.2019r. 
zakonczema I 

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

Celem zadania jest organizacja V Dni Kultmy Zydowskiej w Mińsku Mazowieckim, polegająca na 
rumożliwieniu mieszka{1com Mińska Mazowieckiego udziału w szeregu wydarzeft kulturalnych 
związanych z historią i kulturą żydowskich mieszkańców naszego miasta. Działania te skierowane są 
do różnych grup wiekowych. Są to: 
- wieczór szabasowy dla mieszkańców z udziałem zaproszonych gości z Gminy Wyznaniowej 
lŻydowskiej w Warszawie, - te1111in: 22.11.2019 r. (MBP) 
- dwa warsztaty dla dzieci - termin: 23.11.2019 r. 
- projekcja filmu R. Grossman pt. ,,Kto napisze naszą historię_?" - 22.11.2019 r. (MDK) 
- spotkanie warsztatowe dla młodzieży - 22.11.2019 r. 
- przedstawienie teatralne na motywach książki M. Edelmana „ I była miłość w getcie" - 23.11.2019r 
- gra miejska„ Śladami mińskich Żydów. Napiszemy Waszą historię_ ... " - 23.11.2019 r. 
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Ziemi Mi{1skiej, teren miasta Mińsk Mazowiecki 
!Udział w wydarzeniach weźmie około 100 osób. 

Oferujemy wkład osobowy: 
- nauczycielki i nauczyciele szkół mińskich i okolicznych- 12 osób 
- członkowie Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego - 2 osoby 



- ambasadorzy i pracownicy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie - 5 osób 
- pracownicy miejskich instytucji kultury- 2 osoby 
- pracownicy Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie - 3 osoby 

Wszystkie powyższe osoby organizują i współorganizują wydarzenia V Dni Kultury Żydowskiej w 
i11sku Mazowieckim na zasadach wolontariatu. 

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. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Planowany poziom osiągnięcia Sposób monitorowania rezultatów/ źródło Nazwa rezultatu rezultatów (wartość 
docelowa) informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Organizacja trzech warsztatów 3 warsztaty / około 25 osób w Dokumentacja zdjęciowa, zgłoszenia 

dla dzieci i młodzieży każdym warsztacie uczestników 

Organizacja wydarzenia: film 1 wydarzenie / ok. 60 osób Dokumentacja zdjęciowa 

"Kto napisze naszą historię?" 

Zorganizowanie wieczoru 1 wydarzenie I ok. 70 osób Dokumentacja zdjęciowa 

szabasowego 
Organizacja gry miejskiej 1 wydarzenie / ok. 70 os. Dokumentacja zdjęciowa 

Przedstawienie teatralne 1 wydarzenie / ok. 100 os. Dokumentacja zdjęciowa 

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

Towarzystwo Przyjaciół Mi11ska Mazowieckiego działa od 1962 r. Prowadzi działalność 
statutową odczytową, wystawienniczą, fotoreporterską, archiwalna - biblioteczną, 

[WYdawniczą. Gromadzi pamiątki, dokumenty i fotografie oraz księgozbiór. Organizuje sesje 
popularnonaukowe (np. ,,Z mazowieckich piasków ... znani i nieznani"), ochronę zabytków i 
dziedzictwa narodowego (np. renowacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym 
w Mi11sku Mazowieckim). Współdziała w upamiętnianiu miejsc walki i męcze11stwa narodu 
lPolskiego. Od 2015 r. TPMM współorganizuje Dni Kultury Żydowskiej w Mi11sku 
Mazowieckim udostępniając swoje zbi01y i publikacje. Współpracuje 

. . . 
z orgamzacJ ami 

pozarządowymi, w tym kombatanckimi, szkołami i instytucjami kultury. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych 



PLN źródeł 

Koszt 1: Organizacja i prowadzenie 1111nn 

warsztatów, m.in. wypiek chałek 
1. szabasowych, zakup niezbędnych 

produktów: organizacja wieczoru 
szabasowego 
Koszt 2: promocja i przygotowanie 1600 

2. projektu min. materiały promocyjne, 
papiernicze, nagrody w grze miejskiej, 

3. 

4. 
5. 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6000 5000 1000 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów); 
2) poaioranio świadswń pioniężnysh będ,fo się odbywaś wyląsi!nio w r□ FA□GR pFO'h'□ di!onej odplalnej di!iałalnośsi pożyll~u 

publisi!nego; 
3) oferent*/ ofefeMi* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

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

ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/ inną wlaśsiwą owidonsją*; 
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, z/ożyły stosowne oświadczenia 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 

Data .22.10. 2019 r . 




