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podp1d. .. YJS:~----tJJDROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy v,,ypelnić 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 : ,,pobieranie*/niepobieranie*''. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, ._ 
., _. -'· 

Burmistrz Miasta Mińs k M azowiecki 
do którego adresowana jest Qferta 

•'. .. 
_2. Rodzaj zadania publicznegć;, 1 > . Realizacja zadania publicznego dotyczącego kultury, sztuki, ochrony dóbr 

.. < ·.· ~"--- .. kultury i dziedzictwa narodowego 

li. Dane oferenta(-tów) 

. 1_. Nazwa ofereńta(-tów), forma prawna, numer .w krająwym Rejestrz,e Sądowym .lub innej ewjc(ericji, adres siedziby, strona 

www, adres do korespondencji, adres ~-mail, numer te~efonu . :i . _ . 0' > : · : - . ' . _ -· . . . .• .... · .. · .. 

Nazwa: Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego ,Hufiec ZHP „Mazowsze" Mińs k M azowiecki 

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 

el. 25 758 26 40 

Nr konta: 72 9226 0005 0023 4 199 2000 0010 

2. Dane osoby upoważnionej do składa nia . . • · · 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazw'iskó: 
numer telefonu; adres poczty elektronicznej) · 

Osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty: 

pwd. Klaudia Glinka 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

tel. 25 758 26 40, 511826299 

phm. Dariusz Piętka 

I 
1. Tytuł zadania publicznego Jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich Miastu Mińsk Mazowiecki 

. 

2. Termin reali~acji zadania publicznegci2> 
Data 117.09.2021 
rozpo_częe:la . 

' ,,_ ' : ',, ,' 

O 3. Syntetyczny opis !Zadania (wraż ze wskazaniem miejsca j eg(?_realizacji) · · 

I 
Data ·· 
z~kończenia 

115.10.2021 

W ramach jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Miastu Mińsk Mazowiecki zorganizujemy działania mające na celu 

jego uświetnienie . Dnia 18 września 2021 roku zorganizujemy dla harcerzy z terenu miasta Mińsk Mazowiecki jak również 

całego Mazowsza, jednodniowe aktywności związane z obchodami jubileuszu . Podczas wydarzenia ZHP uczestnicy 

poznają walory kulturalne miasta Mińsk Mazowiecki. Harcerze podzieleni na patrole wezmą udział w 3 grach terenowych 

dostosowanych do ich wieku i możliwości. Podczas gier patrole podzielone na max 1 O-osobowe grupy, posługując się 

mapami z planem miasta, odwiedzą najważniejsze miejsca Mińska Mazowieckiego takie jak Pałac Dernalowiczów, 

Muzeum Ziemi Mińskiej, 23. Baza Lotnictwa Taktyczno-Myśliwskiego, Muzeum 7. Pułku Ulanów Lubelskich, Kościół 

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny czy Miejską Bibliotekę Publiczną. Przy każdym z miejsc będzie czekało na 

uczestników zadanie do wykonania, dzięki którym zostanie im przybliżona historia i dorobek kulturowy naszego miasta. 

Odbiorcami zadania będą dzieci, młodzież, instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego oraz zaproszeni goście. 

Przewidujemy, że w wydarzeniu udział weźmie ok. 500 osób. 

IZe względu na sytuację epidemiczną gry terenowe odbędą się z zachowaniem obowiązujących obostrzeń i w aktualnym 

rygorze sanitarnym. Uczestnicy gier utworzą patrole max 10-osobowe, które będą reprezentować środowiska harcerskie z 

poszczególnych hufców. 



1i 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 póżn . zm .). 
2l Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 



' 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 
, 

.. 
Planowany poziom osiągnięcia . ' Sposób monitorowania ·rezu'itatów I źródło Nazwa rezultatu · rezultatów (wartość ··· ''. informacji o osiągnięcfu wskaźnika · ·, docelowa) .-• . , 

Zorganizowanie 3 gier terenowych po 3 Program tras, dokumentacja zdjęciowa 
mieście Mińsk Mazowiecki 

~- Krótka .charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zaśobóv,.,, które będą 
wy_korzystane w realiŻacji zadania · · · · · · · 

Chorągiew Mazowiecka ZHP od wielu lat jest organizatorem różnorodnych form kulturalnych tj. 
wycieczki, wypoczynek letni, rajdy. W latach ubiegłych realizowaliśmy zadania publiczne m. in. 
Szopka bożonarodzeniowa, Półkolonie 11 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 namiotów, materiały potrzebne do realizacji 
programu, sprzęt turystyczny. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. · Rodzaj kosztu· Wartość Z dotacji · Z innych 
PLN 

_.źródeł 

1. Materiały promocyjne 1000 
2. Materiały biurowe 1000 

3. Organizacja i przeprowadzenie gier 4000 
terenowvch 

4. 2500 
Transport uczestników i sprzętu 

5. Obsługa organizacyjna 2500 

6. 1000 
środki czvstości i środki do dezvnfekcii 

Suma-wszystkich kosztów realizacji zadania 12000 10000 2000 

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)* / 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• I 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. 

KOM~~ANJ~ll~':~ z:1 •• ::•~•~:f ~'~ '"' 
PW.Q ... · · · · ·· l. · ···· · ···· · ····· ·· · ···· hm:t>~ ~ .. . 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 

Data ... O.G..~ .. oq_, .. i.o.z.1 .. .. ............. .. 


