
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
2 8 -03- 2022 

3IUR0 OBSŁUGI KLIENTA 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
prawidłową. Przykład: „pobieranieVnicpobioranio*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta 

Powiat Kłodzki 

2. Rodzaj zadania publicznego11 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

II. Dane oferenta(-tów) 

1. Nazwa oferenta(-tow), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

Nazwa: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer KRS: 
0000591675, Adres siedziby: 59-301 Lubin ul. M. Skłodowskiej - Curie 48, Strona www: www.sitg.lubin.pl. Adres e-mail: 
kamilla.słowikowska@kghm.com, Numer telefonu: 607 890 102, Adres do korespondencji; 57-402 Nowa Ruda ul. Kłodzka 27. 

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

Jan Podgórski tel: 607 301 181 
Adres poczty elektronicznej: jpodgorski560618@gemail.com 

lii. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Czterdziesta Dziewiąta Karczma Piwna Gwarków Noworudzkich 

2. Termin realizacji zadania publicznego2' 
Data 
rozpoczęcia 

19.09.2022 Data 
zakończenia 

15.12.2022 

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

Czterdziesta Dziewiąta Karczma Piwna Gwarków Noworudzkich to nasza górnicza, oryginalna propozycja artystyczna, wpisana w 

miejscowy folklor od 1972 roku, trwa niezmiennie pomimo przeciwności, które tak bardzo odmieniły noworudzki krajobraz. Uparcie 
i z dumą pielęgnujemy ten kawałek naszej historii dla tych, którzy chcą ją poznać, dla młodych by byli z niej dumni i dla jej 
bohaterów przez pamięć o nich. Corocznie spotykamy się by poprzez kultywowanie tradycji górniczej integrować środowisko Nowej 
Rudy. Spotkanie karczemne odbędzie się w hali widowiskowo - sportowej CIS w Nowej Rudzie ul. Kłodzka 24. Wśród wybranych 
uczestników zostanie rozdane 200 szt. okolicznościowych kufli. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji naszej historii o osiągnięciu 

wskaźnika 
49 Karczma Piwna Gwarków Noworudzkich -
impreza Barbórkowa 

Dokumentacja fotograficzna 

Zakup kufli okolicznościowych 200 szt. Faktura 

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

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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Kolo Terenowe SITG w Nowej Rudzie organizuje Karczmy Piwne Gwarków Noworudzkich od 1972 r. W organizowanych 

corocznie karczmach bierze udział około 450 - 490 osób. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Organizacja 49 Karczmy Piwnej 
Gwarków Noworudzkiej 

44 400 - 44 400 

2. Zakup kufli okolicznościowych 5 000 5 000 -

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 49 400 5 000 44 400 

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)* / zalogaf ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych; 

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zaloga( jq)* 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. 

s/n.ite&.&ę./.m. Data 2/f. 

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

STOWARZYSZENIE 
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW 

GÓRNICTWA 
KOŁO TERENOWE 

w Nowa] Rudzic Podgórski 

vudzle 


