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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

Urząd Miasta Oleśnica

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: Stowarzyszenie Artystyczne "MAK", Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer
Krs: 0000639218, Kod pocztowy: 56-400, Poczta: Oleśnica, Miejscowość: Oleśnica, Ulica: Kościelna,
Numer posesji: 18, Województwo: dolnośląskie, Powiat: oleśnicki, Gmina: Oleśnica, Strona www:
www.artymak.pl, Adres e-mail: arty.mak@wp.pl, Numer telefonu: 607394620,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 56-400, Poczta: Oleśnica, Miejscowość: Oleśnica, Ulica: Daszyńskiego , Numer
posesji: 18, Numer lokalu: 9, Województwo: dolnośląskie, Powiat: oleśnicki, Gmina: Oleśnica,
 
 

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

Kamilla Kasprzak
 
Adres e-mail: kamillamaciej@wp.pl Telefon: 607394620

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Warsztaty edukacyjno-artystyczne pn. "Królicze opowieści"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

07.06.2021 Data
zakończenia

31.08.2021

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

Przygotowanie i zorganizowanie warsztatów,które twórczo zaktywizują do wyeksponowania
uczestników z miejsc i środowisk, z utrudnionym dostępem do edukacji kulturalnej, ich
zintegrowanie. Wzbogacenie oferty kulturalnej Oleśnicy ,rozwijającej uzdolnienia, zainteresowania
artystyczne uczestników i ich wrodzoną kreatywność,stwarzając okazję do poznawania
różnorodnych technik plastycznych, materiałów,narzędzi ,rozwijając wiarę we własne możliwości a
przede wszystkim zapoznając z lokalnym , nowym symbolem
identyfikacji kulturowej miasta Oleśnicy. Zorganizowane zostaną warsztaty rzeźbiarskie, ceramiczne
przygotowujące do stworzenia wystawy dedykowanej oleśnickim królikom,które szczęśliwie skaczą
w Oleśnicy. Chcemy tym projektem stworzyć nowy ,wizualny symbol miasta- ponieważ od pewnego
czasu w Oleśnicy bywaja i skaczą króliki po zielonych błoniach. Po zakończonej warsztatach, po
wystawie w MAKGalerii, wybrane prace zostaną umieszczone w przestrzeni miasta- na placu
Staszica.

Miejsce realizacji

Oleśnica, siedziba stowarzyszenia- MAKpracownia , ul Kościelna 18, przestrzeń miejska- plac
Staszica

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

warsztaty edukacyjno- artystyczne dla każdej z grup dzieci i
młodzieży warsztaty
prowadzone przez okres 3
miesięcy, 3 grupy ( liczba
osób 10-12 w grupie) -
warsztat 2 godzinny, raz w
tygodniu

lista obecności na zajęciach
warsztatowych,
dokumentacja zdjęciowa

wystawa w MAKGalerii
podsumowująca dla uczestników
warsztatów

wernisaż i wystawa lista obecności, zaproszenie i
plakat na wystawę,
dokumentacja zdjęciowa

ceramiczne rzeźby w przestrzeni
miejskiej

grupa rzeźb ceramicznych
zamontowanych na
postumentach na placu
Staszica ( zielony teren)

dokumentacja zdjęciowa

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

Stowarzyszenie Artystyczne „MAK” ( z siedzibą na ul. Kościelnej 18), ma na celu promowanie i
upowszechnianie kultury , a należą do niego oleśnickie artystki z dyplomami ASP we Wrocławiu,
które już wcześniej aktywnie działały na oleśnickim forum kulturalnym, inicjując działania
artystyczne m.in. : Festiwal Nocy ze Sztuki „i Ty możesz zostać sTwórcą”,grę miejską „Poszukiwanie
zwierzyny miejskiej”, ,projekty artystyczno-kulturalne „Oleśnica jest Kobietą”,” #zostańwmieście –
Miejskie opowieści- warsztaty z magii rzeźb z finalną wystawą w mieście”,”Night Walk”2019r i w
2020 r.Współpracujemy z MOKiS ,przeprowadzając dla niego wiele warsztatów z sitodruku, czy też
malarskich, organizując je w przestrzeni rynku.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

- od 2017 r prowadzimy działania warsztatowe w MAKpracowni- ceramika, grafika ,malarstwo
- warsztaty artystyczne w trakcie wydarzeń kulturalnych: dla OFCY z sitodruku, na Dni Oleśnicy
warsztaty z sitodruku dla mieszkańców miasta;
- przeprowadziliśmy projekty artystyczno-kulturalne, które kończyły się wystawami w przestrzeni
miasta Oleśnicy: „i Ty możesz zostać sTwórcą”- czasowo wystawione ceramiczne świnki koło Bramy
Wrocławskiej, lub surrealistyczne jabłka w rynku oleśnickim, „Oleśnica jest Kobietą”,”
#zostańwmieście – Miejskie opowieści- warsztaty z magii rzeźb z finalną wystawą w mieście” i
czasowo wystawiona wystawa koło MAK-u, :„Ptaki” na rondzie 750-lecia Oleśnicy ;

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

- zasoby kadrowe: -koordynator projektu - Kamilla Kasprzak- prezes Stowarzyszenia Artystycznego
"MAK", studia podyplomowe "Administracja i przedsiębiorczość w kulturze"; również Kamilla
Kasprzak-studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu,katedra Ceramiki i Szkła,. Stworzyła
pracownię ceramiczną w MDKu w Oleśnicy oraz w WTZ w Dobroszycach.2009 ri 2014 r
wyróżnienienia na Ogólnopolskim Konkursie Ceramicznym ,2017 r- trzecie miejsce . Brała udział w
7th Passion for Freedom in London. Nauczyciel dyplomowany w SP nr 3 w Oleśnicy i w technikum -
prowadząca warsztaty;wolontariat - osoby odpowiedzialne za przygotowanie i montaż rzeźb
ceramicznych;
- zasoby rzeczowe:
- projekt oprawy graficznej projektu- plakat, zaproszenia , folder- wykonany przez stowarzyszenie;
- działania warsztatowe odbędą się w pracowni specjalistycznej w siedzibie stowarzyszenia MAK na
ul.Kościelnej w Oleśnicy;
- wypał w piecu ceramicznym
- ekspozycja i wystawa pokonkursowa odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia-w MAK galerii- z
wykorzystaniem
ekspozytorów stowarzyszenia;
- montaż postumentów pod rzeźby ceramiczne.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł
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1. honorarium dla prowadzących
warsztaty przez okres 3 miesięcy- 1
osoba

4 600,00    

2. koszty promocji i reklamy 300,00    

3. koszt materiałów zużywalnych,
niezbędnych do realizacji zadań
warsztatowych ( techniczne, malarskie,
ceramiczne )

2 900,00    

4. koszt materiałów do wykonania
finalnej wystawy ( ekspozytory)

400,00    

5. koszt wydarzenia towarzyszącego-
wernisaż

300,00    

6. koszt materiałów potrzebnych do
zamontowania rzeźb ceramicznych w
przestrzeni miejskiej ( materiały
techniczne, budowlane)

700,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9 200,00 9 200,00 0,00

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Statut (obligatoryjny - papierowo, złożony również elektronicznie)
2. KRS (obligatoryjny - papierowo, złożony również elektronicznie)
3. harmonogram warsztatów (obligatoryjny - papierowo, złożony również elektronicznie)

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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