
Załączniki do rozporządzenia  
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

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 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
    do którego jest adresowana oferta  

Burmistrz Miasta Świebodzice/ Gmina Świebodzice 

2. Rodzaj zadania publicznego1) Gustavy święto świebodzickich zegarów 

 
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 

 
Stowarzyszenie Promocji Sztuki i Rzemiosła Targira, KRS  0000334654  Świebodzice, ul Osiedle Sudeckie 2c/7, www.targira-art.pl, 
Świebodzice, ul. Długa 26, festiwaltargira@gmail.com, 606119001 
 
 
 

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

 
 
Janusz Kujat, 606119001, festiwaltargira@gmail.com 

 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   
1. Tytuł zadania publicznego Gustawy święto świebodzickich zegarów 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

15 07 2021 Data  
zakończenia 

15 10 2021 

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

 Gustavy – święto świebodzickich zegarów to wydarzenie kulturalne  mająca na celu propagowanie najlepszych tradycji 

świebodzickiego przemysłu zegarowego, dzięki któremu nasze miasto stało się znane na całym świecie. Twórcą tego 

przemysłu był najzacniejszy obywatel Świebodzic Gustav Becker, który w połowie XIX stulecia otworzył w Świebodzicach 

                                                 
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.  



początkowo mały warsztat zegarmistrzowski a po kolejnych kilkudziesięciu latach  marka zegarów sygnowanych 

beckerowską kotwicą była znana na całym świecie. Celem nadrzędnym Gustavów jest promowanie miasta Świebodzice  

i uczczenie tej wybitnej postaci. W tym roku chcielibyśmy, aby ukazał się pamiątkowy banknot 0 euro wraz z 

okolicznościowym folderem. Aby tak się stało Stowarzyszenie będzie musiało zgromadzić niezbędne informacje 

dotyczące postaci G. Beckera oraz wszelkie materiały, które posłużą do wydania w/w druków. Kolekcja pamiątkowych 

banknotów 0 euro to projekt o zasięgu europejskim, dzięki temu nasza inicjatywa będzie zauważalna w całej Europie. 

Promocja banknotu planowana jest na połowę września br. na terenie MDK w Świebodzicach. Jednak ze względu na 

specyficzny czas pandemii możliwe jest przesunięcie tego wydarzenia na najbliższy okres umożliwiający jego 

przeprowadzenie. 

 

 

 

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 
Wydanie pamiątkowego banknotu 0 
euro z wizerunkiem Gustava Beckera. 

Uzyskanie informacji o G. 
Beckerze np. – jego 
wizerunek, faksymile 
podpisu, wybór wizerunku 
zegara, który będzie 
umieszczony na banknocie, 
pozyskanie zdjęć i skanów 
wszelkich materiałów, które 
umożliwią wydanie 
banknotu. Ponadto 
uzyskanie pozwoleń i 
licencji do w/w materiałów. 
Przeprowadzenie kwerend 
w muzeach i kolekcjach 
prywatnych. 
 

Informacje o Banknocie ukażą się na 
stronach internetowych Miasta 
Świebodzice, Miejskim Domu Kultury oraz 
w lokalnej i regionalnej prasie. 

Wydanie okolicznościowego folderu 
związanego z wprowadzeniem do obiegu 
kolekcjonerskiego banknotu z Gustavem 
Beckerem. 
 

Zebranie wszelkich 
informacji o osobie G. 
Beckerze ze szczególnym 
uwzględnieniem jego 
dorobku zawodowego i 
osiągniętych sukcesów na 
arenie międzynarodowej. 
Przygotowanie na tej 
podstawie krótkiego tekstu 
będącego zawartością 
okolicznościowego folderu. 
Powyższa praca będzie 
wymagała przeprowadzanie 
kwerend w muzeach i 

Informacje o wydaniu okolicznościowego 
folderu ukarzą się na stronach 
internetowych partnerów projektu, Miasta 
Świebodzice, w lokalnej i regionalnej prasie. 
Regionalnych rozgłośniach radiowych i 
lokalnej telewizji 



kolekcjach prywatnych oraz 
uzyskanie zgód, licencji i 
pozwoleń na wykorzystanie 
w/w materiałów . 

 
  

 

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

Stowarzyszenie Promocji Sztuk i Rzemiosła Targira od 2009 roku organizuje cykliczne imprezy kulturalne mające 

propagować polską sztukę i rzemiosło artystyczne a także pielęgnujące lokalne tradycje rzemieślnicze.  W ramach w/w 

działalności promowaliśmy  najsłynniejszego śląskiego zegarmistrza – świebodziczanina z wyboru Gustava Beckera. W 

2019  roku z okazji 200 rocznicy urodzin wydaliśmy okolicznościowe znaczki pocztowe oraz folder z zegarem 

wyprodukowanym w zakładach Beckera w Świebodzicach.  Ściśle współpracujemy z kolekcjonerami i pasjonatami 

działalności Beckera i dzięki temu  mamy dostęp do wielu materiałów i informacji dotyczących jego osoby , a to z kolei 

zapewni nam zrealizowanie niniejszego zadania na odpowiednim poziomie  merytorycznym. 

 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Koszt 1opracowanie wzoru banknotu 
kolekcjonerskiego z wizerunkiem G. 
Beckera 

3 000,00 3 000,00  

2. Koszt 2 Opracowanie materiałów do 
foldera promującego banknot 
kolekcjonerski z wizerunkiem G. 
Beckera 

4 500,00 4 500,00  

3. Koszt 3 Praca wolontariatu polegające 
na zgromadzeniu materiałów 
umożliwiających wydanie 
okolicznościowego banknotu z 
wizerunkiem G. Beckera 

1 000,00  1 000,00 

4. Koszt 4 praca wolontariatu polegająca 
na pozyskanie materiałów 
umożliwiających wydanie 
okolicznościowego folderu 
promującego banknot z wizerunkiem 
G. Beckera 

1 500, ,00  1 500,00 

5. Koszt 5    
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 7 500,00 2 500,00 

 
V. Oświadczenia 
 
Oświadczam(-my), 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. 

 
 
.................................................................                                                  Data ........................................................ 
.................................................................  
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  


