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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: Towarzystwo Polska-Niemcy w Gdańsku, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000013408, Kod pocztowy: 80-534, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica:
Starowiejska , Numer posesji: 15/16, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m.
Gdańsk, Strona www: www.tpn-gdansk.info, Adres e-mail: towarzystwopolska-niemcy@wp.pl,
Numer telefonu: 507737400,
 
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)

Sylwia Chodubska
 
Adres e-mail: towarzystwopolska-niemcy@wp.pl 
Telefon: 600189945

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Razem z przyjaciółmi-wydarzenia wokół 30-lecia
gdańskiego stowarzyszenia Towarzystwa Polska-Niemcy

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

20.09.2021 Data
zakończenia

20.11.2021

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

Przygotowanie obchodów jubileuszu TPN
- opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych projektu, plakatów, zaproszenia na
wydarzenie
- dotarcie do świadków historii i powstania TPN w Gdańsku, przeprowadzenie kwerendy, analiza i
wybór materiałów zdjęciowych, przeprowadzenie wywiadów ze świadkami historii i ich
opracowanie;

- przygotowanie wystawy zdjęć ukazujących działalność Towarzystwa - wystawa będzie
prezentowana w siedzibie TPN od 2.10. do 30.10.2021

- organizacja wieczoru " Gdańsk dawniej i dziś" w dniu 2 października 2021 w ECS i spotkania w TPN
3.10.2021 połączonego z prezentacją multimedialną i prezentacją wywiadów ze świadkami historii;

- poprowadzenie debaty z udziałem : prof. Józef Borzyszkowski, Krystyna Chwin, Krzysztof
Niedałtowski, Tomasz Posadzki;

- nagranie video i umieszczenie informacji w mediach społecznościowych o wydarzeniu na kanale
Youtube/TPN, Facebooku ;

- nagranie dziesięciu krótkich rozmów z bohaterami wystawy zdjęciowej, finalnie - materiał filmowy
o długości do 12 minut, prezentacja podczas finisażu wystawy

- druk i dystrybucja materiałów promocyjnych

Miejsce realizacji

siedziba TPN Gdańsk przy ul. Starowiejska 15/16 i Klub GAK-Gama, Europejskie Centrum
Solidarności - Sala Audytorium

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

debata 1 - liczba odwiedzajacych
strony internetowe i media
społecznociowe
- listy uczestników spotkań,
ankiety,
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prezentacja multimedia 1 - prezentacja w dniu 2
października w Sali
Audytorium w Europejskim
Centrum Solidarności oraz w
siedzibie TPN w dniu
3.10.2021

wystawa z działalności TPN 1 Prezentacja wystawy w
siedzibie TPN do dnia 2.10.
do dnia 30.10.2021

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

Charakterystyka oferenta

Towarzystwo Polska-Niemcy jest Stowarzyszeniem i posiada osobowośc prawną. jest organizacja
pozytku publicznego. Teren działania Towarzystwa obejmuje Polskę i Europę. Siedziba Towarzystwa
mieści się w dzielnicy Letnica w Gdańsku. Dzialalnośc Towarzystwa prowadzona jest na zasadzie
pracy społecznej , do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może tez zatrudniać pracowników.
Celem Towarzystwa jest działalność kulturalna, społeczna, oświatowa, edukacyjna i wychowawcza
na rzecz spoleczności lokalnej .

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Towarzystwo Polska -Niemcy w Gdańsku istnieje już 30 lat i realizowało szereg projektów w
kolejnych latach swojej działalności. Organizowało szereg wystaw, koncertów , 2 Międzynarodowe
Kongresy Towarzystw Niemiecko-Polskich i Polsko-Niemieckich, czwartkowe spotkania edukacyjne,
cykle wykładów i prelekcji tematycznych dot. historii i kultury, organizowaliśmy jubileusze 20-leciaa
i 25-lecia TPN

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

- czynnik ludzki- członkowie TPN i mieszkańcy dzielnicy, uczestnicy debaty- zaproszeni goście -
założyciele TPN; strona internetowa, media społecznościowe, siedziba TPN, Przedstawiciele Rady
Dzielnicy, Klubu GAMA i Parafii w Dzielnicy Letnica

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynagrodzenia dla prowadzącego
wydarzenie , opracowanie scenariusza
i prowadzenie debaty ze świadkami
naszej historii

1 600,00    
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2. Dokumentacja ze zdjęć z okazji
jubileuszu z zasłużonymi członkami
TPN , przygotowanie wystawy

3 000,00    

3. promocja wydarzenia -popularyzacja
projektu - opracowanie graficzne i
druk plakatów, dyplomów
zaproszeń i materiałów pomocniczych,
wysyłka zaproszeń, dyplomów i
podziękowań

1 350,00    

4. opracowanie i przygotowanie
prezentacji multimedialnej nagranie
Video

2 250,00    

5. druk materiałów pomocniczych,
papier, toner, art. papiernicze

400,00    

6. opracowanie merytoryczne,
koordynacja i nadzór nad realizacją
zadania

700,00    

7. obsługa administracyjno-finansowa 600,00    

8. przeciwdziałania COVID-19 - środki
dezynfekujące, maski,

100,00    

9. Praca wolontariacka członków
Stowarzyszenia
promocja projektu - przygotowanie
materiałów do projektu,
opracowanie i umieszczenie
materiałów ze zrealizowanych zadań
na stronie internetowej TPN
przygotowanie sali do
przeprowadzenia spotkań,
5 osoby x 10 godzin pracy x 20zł

1 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11 000,00 10 000,00 1 000,00

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;
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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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