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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 Miejski w Gdańsku

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: Fundacja Biblioteki Gdańskiej, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000139524, Kod
pocztowy: 80-858, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica:Wałowa, Numer posesji: 15,
Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona www: www.bgpan.gda.pl,
Adres e-mail: sekretariat.bg@bg.pan.pl, Numer telefonu: 58 31-55-23,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Wanda Pętlicka
 
Adres e-mail: wanda.petlicka@bg.pan.pl Telefon: 
609738099

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego TERENOWA GRA MIEJSKA

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

31.05.2021 Data
zakończenia

30.07.2021

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 336d-e934-ba1f

Opis zadania

W czerwcu 1596 roku została powołana w Gdańsku decyzją Rady Miasta Bibliotheca Senatus
Gedanensis, dzisiejsza PAN Biblioteka Gdańska. Biblioteka trwa nieprzerwanie 425 lat i ten właśnie
jubileusz obchodzony jest w 2021 roku. Wśród różnych form promujących to wydarzenie
przewidziana jest terenowa gra, która prowadząc szlakiem ważnych dla historii Biblioteki Gdańskiej
nazwisk i miejsc z nimi związanych ma za zadanie przybliżyć jej uczestnikom znajomość historii,
kultury i dziedzictwa kulturalnego zarówno Biblioteki jak i Gdańska. Gra składa się z ponad 20 zadań
o różnym stopniu trudności i wymaga przejścia trasą przez Stare i Główne Miasto poczynając od
pierwszej, a kończąc na dzisiejszej siedzibie Biblioteki. Ta podróż przez miasto i wieki sprawi, iż
każdy z jej uczestników pozna nazwiska wielu wybitnych gdańszczan, którzy tworzyli wielkość
naszego Miasta, a równocześnie wielkość gdańskiej książnicy, której zasoby narastające
nieprzerwanie i systematycznie od XVI wieku tworzą wyjątkowy warsztat naukowy, ceniony w
Polsce, Europie i świecie.

Miejsce realizacji

Główne Miasto i Stare Miasto, od ul. Toruńskiej po ul. Wałową

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Stworzenie terenowej gry miejskiej w
formie aplikacji na telefon

1 do pobrania w sklepie Play;
materiały promocyjne
zapowiadające grę i warunki
uczestnictwa, licznik
notujący uczestników gry

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

Fundacja Biblioteki Gdańskiej jest organizacją pożytku publicznego. Jej celem jest otaczanie opieką
Biblioteki Gdańskiej jako jednej z najstarszych bibliotek na ziemiach polskich. Prowadzi działalność
statutową nieodpłatną i odpłatną. W obu wypadkach ma na celu wspomaganie Biblioteki we
wszystkich jej działaniach i potrzebach. Fundacja realizuje swoje cele poprzez wzbogacanie zbiorów
bibliotecznych, pozyskiwanie środków finansowych na konserwację i ochronę zbiorów, inicjowanie i
realizowanie zadań ważnych dla badania dziejów biblioteki oraz sprawowanie mecenatu nad
nośnikami niematerialnymi wartości kultury. Również promowanie bogatych, często unikatowych
zbiorów, które narastały w naturalny sposób przez kolejne wieki tworząc wyjątkowej wartości
warsztat badawczy dla wielu dziedzin nauki stanowi dla Fundacji Biblioteki Gdańskiej ważne
wyzwanie. Szerzenie wiedzy o tej wyjątkowej, historycznej instytucji Gdańska, o jej zasobach,
historii i roli jaką odgrywa jako pomocnicza instytucja naukowa, pozostająca dziś w strukturach
Polskiej Akademii Nauk, jest dla Fundacji zadaniem priorytetowym, dla którego została powołana
do życia w roku 1990.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Organizowanie wydarzeń mających na celu upamiętnianie ważnych momentów w historii Biblioteki
Gdańskiej oraz ochrona i zabezpieczenie dziedzictwa historycznego, które znajduje się w zbiorach
Biblioteki jest jednym ze stałych zadań Fundacji, która we wszystkich swoich działaniach ma na celu
dobro Biblioteki i wspomaganie jej działań na wszystkich frontach. Fundacja na mocy
wewnętrznego porozumienia o współpracy jest uprawniona do wykorzystywania zbiorów Biblioteki
Gdańskiej w działaniach i projektach mających wspierać i promować samą Bibliotekę i jej zasoby.
Fundacja wspólnie przygotowując jubileusz 400-lecia jej istnienia, 50-lecia powojennych dziejów
Biblioteki, czcząc pamięć jej powojennego dyrektora Mariana Pelczara, wreszcie organizując
uroczyste otwarcie nowego budynku Biblioteki, czy obecnie uczestnicząc w opracowywaniu
harmonogramu uroczystości z okazji 425-lecia - dysponuje sporym doświadczeniem w zakresie
organizowania działań na rzecz BG. Aktywności w trakcie corocznej Nocy Muzeów, realizowanie
przez wiele lat programu ikonograficznego "Kartoteka", wykonywanie wielu kwerend na rzecz
użytkowników Biblioteki pozwala mówić o sporym doświadczeniu Fundacji w zrealizowaniu
niniejszego zadania.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Potencjał merytoryczny pracowników, kustoszy Biblioteki Gdańskiej oraz pracowników
merytorycznych Muzeum Gdańskiego, a także bogate zasoby historycznych zbiorów Biblioteki
Gdańskiej.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł
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1. zbudowanie aplikacji mobilnej oraz
dostosowanie grafik na potrzeby
aplikacji

7 000,00    

2. tłumaczenie na język angielski,
wynagrodzenie tłumacza

1 000,00    

3. prowadzenie kampanii reklamowej w
mediach społecznościowych

1 000,00    

4. projekt plakatu reklamowego 500,00    

5. druk 100 sztuk dwustronnych
plakatów reklamowych w komunikacji
miejskiej

500,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10 000,00 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..............................

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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