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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

Prezydenta Miasta Lublin

2. Rodzaj zadania publicznego1) 16a) kultura i sztuka

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 Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny, Forma prawna: Organizcja powstała na mocy umowy państwo-
kościół,Wojewoda Lubelski: SO-III.640.135.2015, Kod pocztowy: 20-535, Poczta: Lublin, Miejscowość: Lublin, Ulica: Jana
Pawła II , Numer posesji: 11, Województwo: lubelskie, Powiat: Lublin, Gmina:m. Lublin, Strona www: , Adres e-mail:
kancelaria@rodzina.lublin.pl, Numer telefonu: 815272377,
 
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)

Dorota Zajdel
 
Adres e-mail: dortadart@wp.pl Telefon: 691136629

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Dzielnice Kultury - Papieski Festyn Rodzinny

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

06.06.2019 Data
zakończenia

20.07.2019

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

Papieski Festyn Rodzinny odbywać się będzie na terenie Parku im. Jana Pawła II w wąwozie w dzielnicy Czuby Północne w
Lublinie w dniu 8 czerwca 2019 roku. Będzie to wydarzenie kulturalne dla mieszkańców dzielnicy Czuby. W ramach
festynu zaprezentują się dziecięce i młodzieżowe zespoły z Domu Kultury Ruta (Zespół Pasjonata, Zespół Tańca
Nowoczesnego Ruta). Wezmą udział również dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 28 i 51.
Zakładamy udział ok. 500 osób. Festyn będzie dostępny dla mieszkańców dzielnicy Czuby. Ponadto w ramach realizacji
powyższego zadania zaplanowano konkursy z nagrodami, zabawy, gry, stoiska animacyjne (malowanie twarzy). Na
przygotowanych kartonach papieru i dostępnych akcesoriach malarskich, tj. farby, kredki, mazaki itp. powstaną zbiorowe
prace plastyczne pt. „Rodzina to Ja i..”, „Mój dom”. Za wykonanie najpiękniejszych prac plastycznych zaplanowano
nagrody rzeczowe od sponsorów. W ramach cateringu planujemy zapewnienie ciepłego posiłku, deserów, ciepłych i
zimnych napojów. Zaplanowaliśmy także wynajęcie sceny wraz z obsługą. W celu zapewnienia odpowiedniego
nagłośnienia festynu, planujemy skorzystanie z usług profesjonalnej firmy nagłośnieniowej. Informacja o terminie festynu
zostanie zamieszczona na stronie internetowej parafii oraz ogłoszona w kościele. Koordynatorem projektu w ramach
pracy społecznej będzie proboszcz parafii, który poza nadzorem organizacyjnym nad wydarzeniem wykona dokumentację
fotograficzną (zdjęcia) .

Miejsce realizacji

Wąwóz w dzielnicy Czuby Północne w Lublinie

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Festyn 1 Dokumentacja fotograficzna

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

Charakterystyka oferenta

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Świętej Rodziny w Lublinie, należąca do Archidiecezji Lubelskiej i Dekanatu Lublin - Zachód,
została erygowana 22 listopada 1984 r i mieści się przy ulicy Jana Pawła II.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rodziny od wielu lat organizuje różnorodne wydarzenia kulturalne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, które cieszą się dużą popularnością. Przy realizacji działań planowanych w ofercie parafia dysponuje osobami,
które posiadają odpowiednie kwalifikacje. Parafia pozyskuje środki finansowe na wsparcie swoich projektów z Urzędu
Miasta Lublin i Zarządu Województwa Marszałkowskiego. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych
realizowanaych przez parafię jest Międzynarodowy Festiwal Organowy.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Biuro z dostępem do komputera, drukarki, internetu, aparat fotograficzny, projektor. W realizacji działań planowanych w
ofercie oferent posiada długoletnie doświadczenie oraz wykwalifikowane osoby do organizacji tego typu projektów.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Wynajem sceny wraz z obsługą 4000,0    

2. Zakup art. spożywczych/ usługa cateringowa 1000,0    

3. Prowadzenie konferansjerki 1000,0    
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4. Koordynator zadania (praca społeczna) 500,0    

5. Koszt nagłośnienia wraz z obsługą 1500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 8000,0 7500,0 500,0

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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