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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: STOWARZYSZENIE "WARTO BYĆ PRZYZWOITYM", Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000742717, Kod pocztowy: 80-059, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk
, Ulica: Żuławska, Numer posesji: 76, Numer lokalu: 5, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk,
Gmina:m. Gdańsk, Strona www: , Adres e-mail: biuro@wartobycprzyzwoitym.pl, Numer telefonu:
604513912,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 80-236, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Grunwaldzka, Numer posesji:
5, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk,
 
 

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

Krzysztof Kolarz
 
Adres e-mail: biuro@wartobycprzyzwoitym.pl Telefon: 
604513912

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Wystawa zdjęć "Władysław Bartoszewski w Gdańsku"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

16.05.2022 Data
zakończenia

31.07.2022
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3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Opis zadania

Projekt zakłada wystawę zdjęć Władysława Bartoszewskiego z gdańskich uroczystości z Jego
udziałem. Gościom wystawy będzie też wręczana 12-stronicowa broszura, która powstanie w
oparciu o biograficzną, plenerową wystawę Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata. Wystawa
została stworzona przez Muzeum Sopotu we współpracy z naszym Stowarzyszeniem. Wystawa ma
być kolejnym punktem obchodów setnej rocznicy urodzin profesora. Bieżący 2022 rok został
ogłoszony przez Senat RP (na nasz wniosek) Rokiem Władysława Bartoszewskiego. Nasz projekt
wpisuje się w tą ogólnopolską inicjatywę przybliżając mieszkańcom Trójmiasta oraz przebywającym
w tym czasie turystom sylwetkę profesora na tle gdańskich uroczystości. Warto podkreślić także
dydaktyczno-historyczny aspekt wystawy.
Wystawa będzie prezentowana w dniach od 6 czerwca do 6 lipca, czyli w okresie, w którym może ją
zwiedzić duża liczba młodzieży-wycieczki szkolne, mieszkańców Trójmiasta oraz turystów.

Miejsce realizacji

Oliwski Ratusz Kultury.
Opata Jacka Rybińskiego 25, 80-320 Gdańsk
Oliwski Ratusz Kultury , w którym będzie prezentowana wystawa leży w pobliżu zabytkowego Parku
Oliwskiego na terenie którego znajdują się m.in. Bazylika archikatedralna z unikatowymi organami i
Pałac Opatów.
Oliwski Ratusz Kultury jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Wystawa 1 Dokumentacja zdjęciowa
wykonana w czasie trwania
wystawy.

Broszura 1500 12-to stronicowa broszura
formatu A5 powstała na
podstawie wystawy
biograficznej o Władysławie
Bartoszewskim
przygotowanej przez
Muzeum Sopotu wraz z
naszym Stowarzyszeniem.
Wydruk w ilości 1.500 szt.
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Zdjęcia W. Bartoszewskiego 12 Zdjęcia formatu 100 x 70 cm
przedstawiające Władysława
Bartoszewskiego podczas
trójmiejskich uroczystości..

Odbiorcy zadania 1200 Każdemu gościowi wystawy
wręczana będzie broszura
biograficzna. Ilość wydanych
broszur będzie świadczyć o
liczbie gości którzy zwiedzili
wystawę.

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie Warto Być Przyzwoitym jest inicjatorem i wykonawcą pierwszego w Polsce pomnika
Władysława Bartoszewskiego. Pomnik został odsłonięty w dniu 4 lipca 2020 w Sopocie. W
uroczystości wzięli m. in. udział : Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Aleksander Kwaśniewski,
Tomasz Grodzki, Małgorzata Kidawa-Błońska, Radosław Sikorski i wielu innych. Nasze
Stowarzyszenie prowadzi akcje mające na celu propagowanie dorobku, dziedzictwa i wartości
etycznych którymi kierował się w swoim życiu profesor Bartoszewski. Dzięki naszej petycji, Senat RP
podjął uchwałę o ogłoszeniu roku 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego. Wysłaliśmy pisma do
wszystkich prezydentów i burmistrzów miast w naszym Kraju z prośbą o ogłoszenie Roku
Bartoszewskiego - Roku Przyzwoitości na terenie podległych miast. Ponad 40 miast, począwszy od
największych - Warszawy, Białegostoku, Wałbrzycha, po najmniejsze - Karlino przystąpiło do
zaproponowanej przez nasze Stowarzyszenie inicjatywy . W marcu 2022 roku byliśmy
współorganizatorem (wraz ze Stowarzyszeniem Europa-Union z Kassel oraz Europejskim Centrum
Solidarności) warsztatów pt. „Historia w dialogu: polsko-niemieckie warsztaty historyczne dla szkół i
organizacji” (48 osób). Pomocą posłużył nam podręcznik Europa. Nasza Historia. Gościem
warsztatów był m. in. prezydent Lech Wałęsa.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Nasze Stowarzyszenie w roku 2020 prezentowało wystawę biograficzną poświęconą profesorowi a
przygotowaną przez Muzeum Sopotu, której byliśmy współautorem w dolnośląskich miastach :
Lwówku Śląskim, Zgorzelcu, Jeleniej Górze oraz w warszawskiej dwujęzycznej szkole im. Wł.
Bartoszewskiego.
Film z wernisażu wystawy we Lwówku Śląskim można obejrzeć pod adresem :
https://www.youtube.com/watch?v=PLuAW9jwntg
Organizowaliśmy także spotkania na temat dziedzictwa Władysława Bartoszewskiego oraz konkurs
dla szkół ponadpodstawowych na esej na jego temat.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Wkład własny osobowy:
Projekt broszury "Władysław Bartoszewski-pod tym samym niebem"- Piotr Paszkiewicz - 300zł
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Promocja i reklama wystawy -Mirosława Cichocka i Krzysztof Kolarz - 10h x 50zł = 500zł
Dyżury członków stowarzyszenia w czasie trwania wystawy: Mirosława Cichocka, Iwona Kłosiewicz-
Snochowska, Krzysztof Kolarz, Piotr Paszkiewicz, Lech Norbert Kosiak, Michał Pietrzak - 31dni x 3h x
50zł = 4650zł
Wkład rzeczowy z poza stowarzyszenia : użyczenie sali na wystawę przez Oliwski Ratusz Kultury - 31
dni x 50zł =1550zł

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Rozliczenie na podstawie faktury -
Kosycarz Foto Press ( licencja na
wykorzystanie 12 zdjęć na wystawę w
formacie 70 x 100 cm).

4 250,88    

2. Rozliczenie na podstawie faktury -
Kosycarz Foto Press ( licencja na
wykorzystanie 4 zdjęć do broszury
biograficznej ).

246,00    

3. Rozliczenie na podstawie faktury -
Agencja wyborcza.pl ( licencja na
wykorzystanie 2 zdjęć do broszury
biograficznej ).

492,00    

4. Rozliczenie na podstawie faktury -
F.H.U. GAPRA ( wydruk 1.500 szt. 12-
stronicowej broszury w formacie A5 ).

1 533,00    

5. Wkład własny osobowy - Projekt
broszury "Władysław Bartoszewski-
pod tym samym niebem"

300,00    

6. Wkład własny osobowy - Promocja i
reklama wystawy.

500,00    

7. Wkład własny osobowy - Dyżury
członków stowarzyszenia w czasie
trwania wystawy.

4 650,00    

8. Wkład rzeczowy - Oliwski Ratusz
Kultury: Użyczenie sali na wystawę.

1 550,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13 521,88 6 521,88 7 000,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
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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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