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POUCZENIE cc- do sposobu w”nc4nianła oferty:
rźaz~~ozcvoa~±pso,da p- czrie:z-cttkoz—d rjasztrrot, Z±~.tE

cra:wcrzstysao~t.
Zzzaazzris OVSzd~a oc: „ztt~co~rarte~ c-zen że -ta!~v ~eŚfc ne~asou”z ocrjo:ieżt

awidiowa.~

L Podstawowe ~nformacja o złc-żoneł ofercie

1. Organ administracji publicznej, Zatoad Powiatu ctrzaacw~će;o
do którego adresowana jest oferta

2. Rodzaj zadania publicznego” zodtr~mysariie :~~„~r..l_~_aj_: a :.a;~:-~”a:ie
trz: ro:woi sw;aoca~os: :a20”fre ccvvaze.srue-utuourzes”

H. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta&tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestze Sadowym lub innej ewidencjĘ adres sie~iby, stona
w~, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

tStawar;szenie Przyjacieie Staszica
sto amvs:enie
KRS 0030500189
t32-500 Chrzanów uL Piłsudskie-co 14
~tf1stas:ic.orcf
adres do korespondenoH: 32-503 Chrzanów uL Płisudskiszo 14
5 czeaabieroai~crnaiL corn
tek E91 023933

Bożena Bierca
2. Dane osoby upoważnionej do składania

wyjaśnień dotyczących oferty rztp. trnre nazwisko,
numer te~efonu, adres oo~yetekztniczne~)

HI. Zakres rzeczowy zadania publicznego

~ 1. Tytu~ zadania publicznego Stas:icowa s:zd-tarria z ą—P:wstarr~e Syntiowe :

~ Data 04.05.0023 Data
~ 2. Termin realizacji zadania publicznego-1

~ I . „cnc”.

3. Syntatjczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego reai~cji)

Zadanie pzibi!czne ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego ok. 63 unt~óww v&ku 14— 12 lat pozrzez
zainteresowanie historią i trudną drogą Polski do odzyskania nie:cdie-;łośd. Eedą to uczniowie z terenu Povyatu
Chrzan kiego.
Zadanie będzie realizowane na terenie Powiatu Chrzanov:skiego:wł LOw Chrza:o~zie warsztatyy wSkanaer~e w
Wygiedcwie (inscenizacja historyczna z okazji 160 rocznicy Powstania Stycznowe;c-.

Zadanie rozpocznie się od opracowania szczegółowego scenariusza inscenizadi histc~”czz&. przy;cminającaj v~”darzeria
zwiazane z powstaniem styczniovnm. postaci historyczne i uczestników cwstania z terenu Powiatu Chrzanowskiego. Klika
ngocni orzec r—preza czwesiiry olaćaiy -las~eonie cede przeorov1aczo—e a sza przvgc O ąuace -~?cr.ez oo
odgrw;ania poszczególnych scen. Każdy z etapów zadania zostanie przygotowany zrzez członków stowarzyszenia c”
ramach pracy społecznej. Finałem zadania będzie inscenizacja historyczna w Skansenie Wygieizowle. która odbedzie cis
w czerwcu. Sceniihistoryczne będą się odb~vaiy z udziałem uczniów Uceum Cgórokształcace~o ira. Stanisława
S~as:ca ir Cazariowe UtJ ufano-Jw na KOP aci : o ~a-zsa~ 1a K-ze” „e”a a: c „a ;ae z05< = °-o.o-1s -za
~ Jko ~ : eckeco Oaz ;-uo~ eNons -~kcv ne~ N czase ca rcrierans aty oaza c-tece a v ac 5 ~s :„- znv
I o-nerro” ac a~ce ~Nca-zen a baza cdc~” ałv se soc-tv Drzvgc O ia~ a oo s a~oo~j _ca Kos cc:erai bca
rczdawane biuietyny infornac~ne, reprinty kartki pocztoviei. Przedstawimy syiwetki rcws;ahców : terenu Powiatu
Chrzanc~ąsuego Lc:es „cvzape:er ue sic i”s ciach h s o”ycz” ci -tO e zos a—a Oc: o:o~e Wc—co:—, co
transport koni buło. -ankamĘ scenografii oraz licznych elementów wyp-csażenia. „

Vaniv nad±e-e. że onpreza orzvciągnie ok. 500 wiczów n.e:vikc r:laazkanców pcw:a:u oci:słoegc..

. -~t .-



Rodzaj zadania zaMera siew zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietaia 2333 r, O dziaialaośd pozytku
pubkgo i O wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zmj.
2. Terrnir, realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dnk

4. Opis zaiJadanych rezultatów realizacji zadania publicznego

~: N~ Planowany poziom os~gniecia Sposóbn:wnwaniarezuhatów”źródto .

Liczba osób, które wezaią adziatw ok. 60 uczniów I LO ista o~s~iaśiz, zijeda
inscenizacji historycznej Yowstanie ok. 10 ułanów :
Styczniowe”
~lość wydrukowanych plakatów 50 sztuk Faktura. plakat
promujących zadanie

Liczba widzów k. 500 osób

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego d ad~enia w realizacji dzieleń planowanych w ofercie oraz zasobów, które będ~
wykorzystane w realizacji zadania

Stowarzyszenie Przyjaciele Staszica powstało w 2014 roku, w 2016 roku uzyskało status organizacji po~k~
„publicznego.
Stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty:
L Z Mecenatu Kulturalnego Małopolski: „Nie jesteśmy sami” (2015). „Spotkania wiosny i jesieni życia” (2016)9

„Niepokoje Młodej Polski” (2019), Kiedy słońce było bogiem” (2021), „Pocztówki ze starego Chrzanowa czyli powrót
do krainy cieni” (2022) - wystawialiśmy sztuki teatralne, które zdobywają czołowe miejsca na MałopolskicF~
Spotkaniach Teatrów Amatorskich Posiady Teatralne na Orawie vs Jabłanca Każdy spektakl obejrzało ponad 2500
osób. I

Z Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego. edukacji, oświaty i wychowania tlaukowe
Inspiracje-Ciekawe i Kreatywne”: „Non scholae sed vitae discimus - Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się.
Badanie wpływu Dracy wolontariuszy na jakość życia mieszkańców Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w
Płazie”- projekt badawczy we współpracy z AFW (2018), ~Cukrzyca —choroba cywilizacyjna” (2019) i ..Otyłość—
epidemia XXI wieku” (2022) — projekty badawcze we współpracy z Collegium Medicum. Efektem każdego projektu
było wydanie publikacji.

Stowarzyszenie korzystało już kilkakrotnie ze wsparcia Ilnansowego Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadań
publicznych w ramach tzw. „malych grantów”: „Tajne nauczanie prowadzone przez nauczycieli Gimna~um i Liceum
im. Stanisława Staszica vs Chrzanowie” (2017), „Twórcy Niepodległej — konkurs dla młodzieży Powiatu
Chrzanowskiego” (2018), „Cud nad Wisłą — konkurs dla młodzieży Powiatu Chrzanowskiego” (2019), „Przyczynek do
nauki polskiej — absolwenci Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie”

„ (2021), „Staszicowe Spotkania z Historią — Cud nad Wisłą” (2022).

Stowarzyszenie posiada odpowiednią wiedzę historyczną i doświadczenie vs realizacji podobnych działań zorganizowało
3 duże uroczystości plenerowe:
— ii listopada 2018 roku z okazji obchodów lOD-lecia Odzyskania Niepodiegłości przez Polskę: barwny korowód grud

w strojach historycznych, które brały udział w walkach o niepodległość: powstanie kościuszkowskie. powstania
krakowskie i listopadowe, powstanie styczniowe, gniazda sokole, legioniści Piłsudskiego wymaszerował spad I LO)
następnie przeszedł Aleją Henryka, Dobczycką, rynek, Krakowską I Garncarską na Plac 1000-leda w Chrzanowiej
gdzie odśpiewano hymn państwowy i pieśni legionowe. Uroczystość została zorganizowana we współpracy z1
państwem Agnieszką i Radosławem Bąk, Towarzystwem Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej ira. Rotmistrza
„ąqtolda Pileckiego, Szkoła Podstawową nr 3 w Chrzanowie, MOKSiR. Gminą Chrzanów, Powiatem Chrzanowskim)
Bankiem Spółdzielczym w Chrzanowie, OSP Chrzanów, UTWw Chrzanowie.

— 3 maja 2019 roku z okazji rocznicy ogłoszenia Konstytucji 3 maja, zorganizowano piknik „Witaj majowa jutrzenko” w~
strojach z epoki Stanisława Augusta Poniatowskiego ubarwiony staropolskimi grami i zabawami dla najmłodszyc~
dzieci (gra w krokieta, palcaty, toczenie obręczy), przeprowadzono „Wielki test o Konstytucji 3 maja” oraz utworzon~
żywy obraz Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja”. Uroczystość zorganizowana we współpracy z UlW i Miejską
Biblioteką Publiczną.

— 18 września 2022 roku „Staszicowe Spotkania z Historią. Scenograile stanowiły: sztab, szpital polowy, kuchnid
polowa, punkt poboru do wojska, punkt wydawania kartek żywnościowych. stoisko pocztowe. fotośdanki
tematyczne, gazeciarze roznosili ulotki i reprint gazety z 1920 roku. Scenki historyczne odbywały się z udziałeni~
uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Staszica w Chrzanowie, ułanów z Towarzystwa Krzewienia Tradycj~
Kawalerii Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, UTW oraz grupy rekonstrukcyjnej. W czasie, gdy1
konferansjerzy komentowali akcję wydarzenia, odbywał się pobór do wojska, musztra, wyruszenie na front, przejazd;
Piłsudskiego, powrót rannych żołnierzy do szpitala polowego i jeńców wojennych. Uczestnicy zaprezentowali się vs
strojach historycznych.

V” realizację przygotowanego projektu zostaną zaangażowani nauczyciele z wykształceniem histo.rycznvrn.



adaniem publicznym będzie zarządzać koordynator (praca spoleczna członka stowa yszenia),który rae doświadczenid
k realizacji projektów; Bożena Bierna - koordynator odpowiada za realizację zadania. retrtitację. logistyka działań)
monitoring oraz sprawozdanie merytoryczne.
Funkcję ~nansowo - księgową pełnić będzie Anita Debska-Tynior (praca spolaczna członka stowarzyszenia), która ma
~doświadczenie w reałiza~i projektów; odpowiada za zakup materialów, przygotowanie umów, ksiegowaaie i
sprawozdanie ikiansowe.
[VVszysdde osoby realizujące projekt nie będą pobierać wynagrodzenia.

IV. Szacunkowa ka~kulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Zlanych

~ PLN ~żródeł
Wynagrodzenie za napisanie scenariusza 50003 :

1. )nsceniza~i historycznej 2 osoby x 300 zł ::
: (praca społeczna członka stowarzyszenia)
~ 5000,00
~ 2. Koszt wypożyczenia strojów historycznych

~ ~ ~Vydruk plakatów, biuletynu informacyjnego, iooo,oo :
~ reprintu kartki pocztowej z 1863 r.
~ 4 materiałów do scenografii, elementów 500,03
~ strojów, kokard narodowych

~ Transport; koni bukmankarni, strojów, ~000,D0
~ scenografii
~ 6. ~Vykonanie pokazów grupy rekonstrukcyjnej 1500.00
„ Wynagrodzenie konferansjerów: 2 osoby x 6 ~00,00
~ 7. godz. x 50 zł (praca społeczna członka

stowarzyszenia)
Wynagrodzenie prowadzącego warsztaty dla 1200,00

~ uczestników przygotowujące do inscenizacji @
„ osób x 4 godz. x 50 zł (praca społeczna

członka stowarzyszenia) I
ppieka nad niepelnoietnią młodzieżą 6 osób 1800,00

G. kS godz. x 50 zł (praca spoleczna członka
btowarzyszenła)

~Q [Koordynator projektu (praca społeczna ~00,00~ „ [członka_stowarzyszenia)

~ ~bsługa finansowo-księgowa (praca p00,00
„ społeczna członka stowarzyszenia)

rSurna wszystkich kosztów realizacji zadania 15100,00 ~10 000.00 L5103

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że;

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie dzialahości pożytku pubH~ego oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odb~vać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłate~ działalności pożytku

publicznego;
3) oferent* I oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega~~ja~.zaieęa(Ąą4e z opłacaniem naleanścłztytu.u zobowiązań

podatkowych;
4) o~renV J eferench składający niniejszą ofertę nie zalega( jc)~ !legaf-ia3~z opłacaniem na!ażnoścłzMuiu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowynf b4nnawłaścłaa~ewiden~e~
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktuafnym stanem prawnym faktycznym;
7) w zakresie zMazanym ze składaniem ofert, w tym zgromadzeniem, przetwarzaniem i przekaz~varriern danych osobowych,

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotycza te dana. zicż~ty stosowne oświadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

(podpis osoby upoważnionej łub podpisy s r:
osob ~po~ aziici~c” oo sPadan a os aoczer .„

wol, w imieniu oferentów) -~„..„„ „ .„ „
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