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UPROSZCZONA 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. 
Zaznac:zerue Q'Mc!Zdką, np.: ,pobieranie*/niepcoieranie•" aznac:za, że należy skreśflć niev.łaśc:mą <JdpoMedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład: .pebierafłie*/niepobieranie•". 

I. Podstawowe infonnacje o złożonej ofercie 

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

2. Rodzaj zadania publicznego1> Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

li. Dane oferenta(-tów) 

1. Nazwa oferenta(-tów), fonna prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZIEMI MINSKIEJ, 
FORMA PRAWNA STOWARZYSZENIE, 
NUMER KRS: 0000622571 
ADRES SIEDZIBY ORAZ KORESPONDENCYJNY: JULIANÓW 14; 05-332 SIENNICA 
http://lotziemiminskiej.pl/ 
e-mail: sekretariat@lotziemiminskiej.pl 
el.: 693 241 227 

NR KONTA: 80 1600 1462 1870 9227 3000 0001 
liona Książek 
e-mail: sekretariat@lotziemiminskiej.pl 

2. Dane osoby upoważnionej do składania tel.: 693 241 227 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 
MARIOLA KOWALSKA numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 
e-mail: 
tel.: 600 465 232 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Mińsk Mazowiecki - miasto wielokulturowe z tradycjami - wizyta studyjna 

2. Tennin realizacji zadania publicznego21 Data 
rozpoczęcia 

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

r1.08.2021 I Data F9.10.2021 
zakończenia 

Przedmiotem zadania będzie wizyta studyjna w Mińsku Mazowieckim - mieście wielokulturowym z tradycjami. Cala wizyta 

zostanie zrealizowana w mieście, poprzez odwiedzenie najważniejszych i najciekawszych miejsc w jego granicach pod 
Kątem turystycznym i kulturalnym. Zadanie realizujemy w celu przybliżenia atrakcji miasta Mińsk Mazowiecki oraz 
promowania go na terenie województwa mazowieckiego przez zaproszonych przedstawicieli mediów, blogerów. Uroki 

Mińska Mazowieckiego nie są powszechnie znane i doceniane, chcemy zmienić postrzeganie atrakcyjności naszego 
miasta i podkreślić jego walory jako miejsca wielokulturowego, o bogatych tradycjach. Wizyta zostanie poprowadzona 
przez przewodnika, osobę doskonale znającą histońę miasta, losach jego znanych mieszkańców, mająca również dobrą 
orientację w bieżących wydarzeniach kulturalnych. 

Uproszczony plan działań związanych z organizacją wizyty studyjnej: 

• Opracowanie planu wizyty studyjnej 

• Opracowanie mateńałów graficznych i prasowych 

• Promocja wizyty studyjnej w mediach lokalnych i regionalnych, nabór uczestników 

• Pozyskanie wolontariuszy do pomocy 

Uczestnikami będą dziennikarze lokalni - z miasta, powiatu mińskiego i regionalni z województwa mazowieckiego, 

ologerzy, ponadto przedstawiciele gmin powiatu mińskiego, dyrekcje szkól, uczniowie ze szkól o profilu turystycznym z 
Siennicy i Mińska Mazowieckiego oraz mieszkańcy miasta Mińsk Mazowiecki i okolicy, którzy zgłoszą w niej udział. 



Przewidujemy udział 50 osób, z zapewnieniem przestrzegania zasad reżimu sanitarnego. 

Najważniejsze miejsca do zobaczenia w trakcie wizyty studyjnej to: 

• Muzeum Ziemi Mińskiej, Dział 7 Pułku Ułanów Lubelskich 
• Ławeczka Himilsbacha 
• Miejski Dom Kultury i park miejski 
• Kościół Narodzenia Najświętszej Mańi Panny 
• Plac Stary Rynek 
• Muzeum Ziemi Mińskiej, willa hrabiny Łubieńskiej 
• Miejska Szkoła Artystyczna 
• Mańawicki Kościół Narodzenia Najświętszej Mańi Panny 
• Cmentarz żydowski 
• Wszebora 

Planowany czas wizyty studyjnej 9.00- 18.30. W trakcie wizyty zapewnimy uczestnikom posiłek. 

Wizyta studyjna będzie częścią obchodów 600-lecia Mińska Mazowieckiego. 

Wizyta studyjna będzie kontynuacją działań Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej, która w ostatnich latach 
organizowała tego typu przedsięwzięcia na terenie powiatu mińskiego. 

Możliwość zorganizowania wizyty studyjnej w określonym czasie zostanie poprzedzona opinią Sanepidu, natomiast 
wszyscy uczestnicy zostaną zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i płyn dezynfekcyjny. 

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 wolontańacie (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 

infonnacji o osiągnięciu wskaźnika docelowa) 
Wizyta studyjna w Mińsku Mazowieckim 1 wizyta Plakat, dokumentacja fotograficzna 

15- Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będ~ 
wykorzystane w realizacji zadania 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej , poza działalnością na rzecz turystyki w powiecie mińskim, dba 
również o rozwój kulturalny tego obszaru, a tym samym zwiększenie popularności i rozpoznawalności regionu. Oferta jest rozwinięciem dotychczasowych działań na rzecz zwiększania świadomości kulturalnej mieszkańców powiatu 
mińskiego i miasta Mińsk Mazowiecki. W ubiegłym roku organizowany był konkurs historyczny, związany z miejskimi obchodami 100-lecia Bitwy Warszawskiej, oraz połączony z nim piknik rodzinny oraz Korowód Smaków poświęcony kulturze ludowej oraz tradycyjnym smakom. We wcześniejszych latach były inne przedsięwzięcia kulturalne. 

Podczas realizacji zadania zostanie wykorzystany wkład własny osobowy w postaci koordynatora zadania oraz dwóch wolontariuszy. Wartość wkładu osobowego to 1140 zł. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych 
PLN 

źródeł 

2. Wynagrodzenie grafika 300 
3. Transport - autokar 600 

4. Suchy prowiant dla uczestników (20 1000 
zł/os x 50 os.) 

5. Wynagrodzenie koordynatora 500 
Mateńaly biurowe i higieniczne 150 

7. (maseczki, rękawiczki , płyny 
dezynfekcyjne) 

8. Wolontańat (2 osoby x 16 zł x 20 zł) 640 
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 3190 2050 1140 

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

podatkowych; 
4) oferent* I oferenci* 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 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, 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) ~ -/4o 
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LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 

ZIC:MI MIŃSKIĘJ 
Julianów 14, 05·332 iennlet 

NIP 822·235•40•33, Regon 364685898 
tel. 693 241 227 


