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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 instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Suwałk

2. Rodzaj zadania publicznego1) 16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

II. Dane oferenta(-tów)

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

Nazwa: Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Suwałkach, Forma prawna: kościelna osoba prawna, PODMIOTY
UTWORZONE Z MOCY USTAWY: 051 – Inne Kościoły i związki wyznaniowe: 051, Kod pocztowy: 16-400, Poczta: Suwałki,
Miejscowość: Suwałki, Ulica: Łąkowa , Numer posesji: 37, Województwo: podlaskie, Powiat: Suwałki, Gmina:m. Suwałki,
Strona www: , Adres e-mail: suwalki@luteranie.pl, Numer telefonu: 513032517,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Dawid Banach
 
Adres e-mail: d_r_banach@o2.pl Telefon: 513032517

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego 51. Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej - Suwałki 2019

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

19.09.2019 Data
zakończenia

30.09.2019

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

Około 300 osób weźmie udział w Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Ewangelickiej 2019 Suwałki. To wydarzenie, które
corocznie skupia młodych ludzi z całej Polski i promuje, obok przesłania Ewangelii, ponadczasowe wartości, jakimi są
między innymi: wolność, pokój, tolerancja czy zaangażowanie społeczne. W bogatym programie imprezy znajdują się
między innymi warsztaty biblijne, taneczne, teatralne, rękodzieła oraz zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Dodatkowo w
ramach warsztatów „młodzi dla Suwałk” młodzież będzie porządkować cmentarz prawosławny na ulicy Zarzecze. W
ramach zjazdu odbędą się również 3 koncerty, na których łącznie wystąpi 6 zespołów muzycznych – w tym muzycy
pochodzący z Suwałk jak Paweł Swiernalis czy Kacper Skrodzki. Uczestnicy i mieszkańcy miasta będą mogli wziąć również
udział w spektaklach teatralnych teatru Teoteatr, w których będzie można zobaczyć wspaniałe impresje nt biblii, w
których wykorzystano różne techniki jak pantomina, teatr formy, przedmiotu i tańca. Wejście na dwa główne koncerty
wieczorne, będzie wolne dla mieszkańców miasta. Młodzież z całej polski wraz duszpasterzami będą mogli poznać miasto
Suwałki, jego piękne położenie, kulturę i atmosferę, by w przyszłości obierać je za cel swoich wakacyjnych podróży bądź
miejsce do życia.

Miejsce realizacji

Suwalski Ośrodek Kultury, zespół 7 cmentarzy na ul. Zarzecze, Szkoła Podstawowa nr 2, kościół ewangelicki

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

zorganizowanie trzech koncertów 3 koncerty dla m.in 300 osób. lista obecności oraz zdjęcia, bilety.

zorganizowanie dwóch spektakli teatralnych 2 spektakle teatralne dla m.in. 300
osób.

bilety, lista obecności.

zorganizowanie zjazdu młodzieży ewangelickiej jeden trzydniowy zjazd młodzieży lista obecności.

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Suwałkach

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Organizacja Cyklu koncertów Wielobarwne Suwałki, Zbieramynaorgany, wydarzenia kulturalne oraz warsztaty. Praca z
dziećmi oraz młodzieżą w szkołach miasta Suwałki oraz powiatu suwalskiego.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

20 osób pracujących wolontariacko, parafianie, budynek kościoła, budynek szkoły.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Honoraria zespołów i teatru (4 zespoły - 1 teatr) 17950,0    

2. Noclegi dla zespołów i teatru wraz ze
śniadaniem (38 osobodni/50 zł i 18
osobodni/70 zł)

3160,0    

3. Wyżywienie uczestników zlotu (300 osób x 25
zł)

7500,0    



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: a976-1d93-fcd7

4. Usługi drukowania i dostawy materiałów
promocyjnych (zaproszenia, plakaty)

800,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 29410,0 10000,0 19410,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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*/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 II 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.

.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

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.
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