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podp,, ........... ....... ... UH8.Q.ę,?;,~ ONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instruktjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,pobieranie*/niepobieranie"' oznacza, że należy skreślić nMaścivVą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład : ,,pooierarue*/niepobieranie"'. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ adrninislr~cji publicznej, • . _ 
·. do którego .adresowąilajest oferta 

· Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 

- 2. Rodzaj z~dan'ia publicznegą1 > Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
. . ·.,; •.·. ' 

li. Dane oferenta(-tów) 

1; Nazwa ofer'e~1:a(~tó~), form;:. prawna, nu;,,e'r w Krajo~yrn R~jęstrŻe Sądowym luq inńej ewide~cji ,' adres siedŻiby, strona 
y;ww, adresdQ !<C>respondencji, adres e-maii, numertelefohu . - ·-. . . . . . > . 

Chorągiew Mazowiecka ZHP ul. Krótka 3a, 09-402 Płock 
Hufiec ZHP „Mazowsze" Mińsk Mazowiecki Adres: ul. Kościelna 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki (także do korespondencji). 
Forma prawna: stowarzyszenie 
KRS 0000291419 
Strona internetowa: minsk.zhp.pl, mail : minskmazowiecki@zhp.pl, tel. 25 758 25 40 

2_. Da~e:osoby upoważnionej do składania -• > -_·_ 
. wyjaśnień dotyczących oferty(np. imię i nazwisko; 

_ numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Klaudia Glinka, tel. 511 826 299, 

Dariusz Piętka tel. 500 761 019, 

•. mail: minskmazowiecki@zhp.pl 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

Szopka bożonarodzen iowa 

2. Termin reallt acji zadania publicimego21 
: . ··.-· .-· . •' 

Data 
• rozpoczęcia -

. 3. Synt~tyĆzriy opis zadania (Wra'z 
0

Ze wska;,miem miejsca jego realizacji) .· 

Data _. 
zakończenia 

31 .12.2019 

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

Celem zadania jest umieszczenie szopki bożonarodzeniowej w przestrzeni miasta i umożliwienie wzięcia udziału w 
spotkaniu świątecznym mieszkańcom miasta 20 grudnia 2019 roku . 

W ramach realizacji zadania planujemy budowę i umieszczenie szopki świątecznej, poprzez którą chcielibyśmy 
zaanimować przestrzeń publiczną miasta Mińsk Mazowieckiego. Szopka Bożonarodzeniowa zostanie umieszczona na 
Placu Stary Rynek w miejscu, do którego bez problemu mogą dotrzeć wszyscy mieszkańcy miasta. W instalacji brałyby 
udział figury ludzi i zwierząt. Chcielibyśmy, żeby szopka stała się miejscem, do którego przychodzą cale rodziny z 
dziećmi. Czas spędzony przy szopce byłby czasem oderwania od gorączki zakupów i wielkich porządków i czasem 
poświęconym na to, co naprawdę ważne w tym święcie - rodzinie. 20 grudnia zostanie zorganizowane spotkanie 
świąteczne ze skromnym poczęstunkiem umieszczonym w hali namiotowej - którego punktem głównym będzie 
przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju (ognia odpalonego od lampy palącej się w Grocie Narodzenia Jezusa 
Chrystusa) przez harcerzy przy wspólnym ognisku . Światełko mieszkańcy miasta mogliby zabrać do swoich domów. 
Planujemy również przygotować śpiewniki i podczas spotkania zorganizować wspólne kolędowanie. Wydarzeniu 
towarzyszyć będzie występ artystyczny dzieci i młodzieży związany z tematyką świąt. Szopka pozostanie na Placu 
Stary Rynek do 23.12.2019 r. 

Przedsięwzięcie skierowanie jest do wszystkich mieszkańców miasta, przewidywana liczba odbiorców ok. 200 



osób. 

Przy realizacji planujemy udział wkładu osobowego w ilości 15 osób. 

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 zakład,u"iych rezultatów realizacji zadania publicznego 
< . ' : 

.. ·• ~ .. 
,· Planowany poziom>osiągriięcia ·, ; . '. .· .. ,.· . 

1, lllazwa rezµltafu ·. rezultatów (wartość · :. 
Sposób monitorowania rezultat9vv i źródło ·. •·. 

informacji cfosiągnięciu wskaźnika ·. . . docelowa) · . ~ . . . . . . . .. 

Udział 200 ósób w przedsięwzięciu Nie mniej niż 200 osób Zdjęcia, liczba rozdanych śpiewników 

Zorganizowanie spotkania świątecznego 1 wydarzenie Zdjęcia , dokumentacja zadania 
przy stajence bożonarodzeniowej 

5:. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realiżaCji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będ 
wykorzystane w realizacj(zadania .. . . . . . . . ·.. . . 

latach ubiegłych realizowaliśmy zadania publiczne m. in . Efekt uratowane życie. Szopkę bożonarodzeniową 
realizowaliśmy w latach ubiegłych dwukrotnie. Podczas realizacji zadania wykorzystamy nasze zasoby 
kadrowe, udział w realizacji Szopki bożonarodzeniowej weźmie ok. 30 osób. Wykorzystamy nasz sprzęt w 
postaci hali namiotowych, materiały potrzebne do wystroju szopki. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

1. 

2. 

3. 

4. 

Lp. Rodzaj kosztu 

Przygotowanie i obsługa Szopki 

Wartość 
PLN 

Bożonarodzeniowej m.in. zakup a.n 
niezbędnych materia/ów potrzebnych do '<.r:lX) 1 

wykonania szopki, koordynacja (J_.f. 
działania, montaż stajenki 
Przygotowanie i obsługa spotkania 
świątecznego dla mieszkańców Mińska 
Mazowieckiego m.in. przygotowanie i 
druk śpiewników 

· Sumę wsźystkichkosztów 'realfzacji :zadania 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że: 

Z dotacji z innych 

. źródeł 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów) ; 
2) ~ie---&wiadczeA pieniężnych będzie-się-odbywać wyłącznie w ramach-j3rowadzonej eeplatfloj eziałalneści--fJGiytlw 

pllbliGzn~; 
3) oferent* I efereR6i! składający niniejszą ofertę nie zalega(-fą)* I zale!Jaf-iąr z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* / efereR6i! składający niniejszą ofertę nie zalega(-jaj! I zal~ z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne ; 

5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* I iAAą-Wlaściwą ewidefl~ 
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. 

- Z-ca 1,omendanta Hufca ZHP 
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