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POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy \f>/Ypełnić wyłącznie w białych pustych pelach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegćlnych pelach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedż pozostawiając 
prawidłową. Przykład : ,,peeieraAie*/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta 

. 2. Rodzaj zadania publicznego 1l 

li. Dane oferenta(-tów) 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 

Realizacja zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 

- - .. 
· 1. Nazwa oferenta{~tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrz.e Sądowym: lub inneJ ew_idencji,adres.s_iedziby,-strona . . www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu . ·. . . . , . . 

Nazwa: Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec ZHP „Mazowsze" Mińsk Mazowiecki 
Forma prawna: stowarzyszenie 
Numer KRS: 0000291419 
Adres siedziby: 09-402 Płock, ul. Krótka 3A, 
Adres jednostki wykonującej zadanie: ul. Kościelna 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
Adres korespondencyjny: ul. Kościelna 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
Strona internetowa: minsk.zhp.pl 
e-mail: minskmazowiecki@zhp.pl 
tel. 25 758 26 40 
Nr konta: 72 9226 0005 0023 4L99 2000 00L0 

2. Dane osoby upoważnionej do składania . 
wyjaśnień dotyczących -oferty (np. imię i nazwisko, 

. Osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty: 
pwd . Klaudia Glinka 

numer telefonu, adres po~zty elektronicznej) · 

tel. 25 758 26 40, 511826299 

phm. Dariusz Pietlr 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1; Tytuł zadania publicznego 

2. Termin realizacji zadania pub(icznego2i 

29. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP 

· .Data · 
rozpoózęcia 

17.09.2021 
zak9ńczenia 
Dafa 115 .. 1.0.2021 

- -L-.,.,..,.,,---- -1 
3. Syntetyczny.opi~ zadania (wr~ż ż~ wslrnzanie111 miejsca jego r~~liza~ji') ik .· .. 

Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP są cyklicznym przedsięwzięciem stanowiącym obchody Święta Chorągw i Mazowieckiej 
HP, w którym co roku udział bierze ok. 900 harcerzy z Mazowsza. Tegoroczne obchody są wyjątkowe, ponieważ ich 

inauguracja miała miejsce we wrześniu zeszłego roku. Ich celem jest integracja środowisk harcerskich z całego 
ojewództwa. Najbliższe, 29. Dni Chorągwi Mazowieckiej będą odbywać się na terenie naszego powiatu, poprzednie 
dbywały się m.in. w Siedlcach, Lipsku, Radomiu, Ciechanowie, Przasnyszu. 

Miejscem realizacji tego wyjątkowego plenerowego wydarzenia będzie stolica powiatu - Miasto Mińsk Mazowiecki. 
ematem przewodnim tegorocznych obchodów trwających od 17 do 19 września 2021r. będzie 600-lecie nadania praw 

miejskich Miastu Mińsk Mazowiecki. Uczestnicy wezmą udział w trzydniowym biwaku, podczas którego odbędą się: 
koncerty, ogniska oraz warsztaty artystyczne. Harcerze zostaną zakwaterowani w szkołach na terenie miasta Mińsk 
Mazowiecki. Drużyny otrzymają: pamiątkowe dyplomy za udział w Dniach Chorągwi Mazowieckiej ZHP, natomiast każdy 
uczestnik - pamiątkową plakietkę. 
Odbiorcami zadania będą dzieci i młodzież oraz ich doroś li opiekunowie i seniorzy, w tym także zrzeszeni w ZHP. 
Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach, ich liczbę szacujemy na ok. 500 osób, niemal z każdego powiatu 
naszego województwa. Przewidzianych jest pięć grup wiekowych - zuchy (dzieci w wieku 6-9 lat), harcerze (dzieci w wieku 
10-12 lat), harcerze stars i (młodzież w wieku 13-15 lat), wędrownicy (młodzież w wieku 16-21 lat}, instruktorzy. 

e względu na sytuację epidemiczną 29. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP odbędą się z zachowaniem obowiązujących 



pbostrzeń i w aktualnym rygorze sanitarnym. Uczestnicy Dni utworzą patrole fnax 10-osobowe, które będą reprezentować 

środowiska harcerskie z poszczególnych hufców. 

' l Rodzaj zadania zawiera s i ę w zakresie zadań okreś lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 201 8 r. poz. 450, z póżn . zm. ). 
2l Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni . 



.. er~nowany po2.i<>111 osiągnhfcia .; 
.• ·i re;zultatóVII (Wartość . . ·. -· 
· ·· •: docelowa '· - ·· · 

Zorganizowanie 3-dniowego biwaku na 500 osób 
terenie powiatu mińskiego. 

Spoi ób m.cirittąrówania rez.ultatów i żródł.o · 
•··. infórrńącji o ośiągnięcju -wsk:a~nika 

,. - . • 

Dokumentacja fotograficzna, lista 
zgłoszonych uczestników. 

5; Krótka charakterystyka Ofereri(a; jego':doświadi::~enia w ' realiżai::ji :działań planowanych w ofercie oraz zasobóW, które będą 
' ·:wy.ke>i"żY~tane 'N tealjżatii zada:nia > . - .· . , . . . . . . . .. ' .. 

Chorągiew Mazowiecka ZHP od wielu lat jest organizatorem różnorodnych form turystyczno
krajoznawczych i wypoczynkowych tj . wycieczki, wypoczynek letni, rajdy. W latach ubiegłych 

realizowaliśmy zadania publiczne m. in. Szopka bożonarodzeniowa, Półkolonie „Harcerskie Lato w 
Mieście" organizowane corocznie w sierpniu. 

Podczas realizacji zadania wykorzystamy nasze zasoby kadrowe, udział w realizacji zadania publicznego 
weźmie ok. 20 osób. Wykorzystamy nasz sprzęt w postaci hali namiotowych, materiały potrzebne do 
realizacji programu, sprzęt turystyczny. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

1. Materiały promocyjne 

2. Organizacja warsztatów artystycznych 

3. Materiały biurowe 

4. Transport uczestników 

5. Obsługa organizacyjna 
6. Środki czystości i środki do dezynfekcji 
. -·· Suma wszystkich koŚŻtów realizacji zadania · 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my) , że: 

1500 
3000 
1500 

2500 

2500 
1000 
12000 10000 

· Z innych 

:. żródeL ·. 

2000 

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

podatkowych; 
4) oferent* / 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, złożyły stosowne oświadczenia 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

~::~:;:u'.~ ::P .... '.: .. 
1 H~fca ZHP Data .. Q~ <;8., '/,PIL . 

(~-~~~;~-;~~-~~ ~~~~~-~~·i;~~i ;~~-~~~-~i~~- ········· · a 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu oferentów) 




