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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 Giżycku

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 Cadmus, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000932153, Kod pocztowy: 14-
200, Poczta: Iława, Miejscowość: Iława, Ulica: Kazimierza Odnowiciela, Numer posesji: 4, Numer
lokalu: 18, Województwo: warmińsko-mazurskie, Powiat: iławski, Gmina:m. Iława, Strona www:
https://cadmus.pl, Adres e-mail: fundacja@cadmus.pl, Numer telefonu: +48506543290,
 
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)

Rafał Rybnik
 
Adres e-mail: fundacja@cadmus.pl Telefon: 
+48506543290

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Weź wzór - tradycja i nowoczesność

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.10.2022 Data
zakończenia

31.10.2022

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

Zadanie polega na zorganizowaniu i realizacji szkolenia z zakresu wykorzystania wzorów ludowych z
terenu Warmii i Mazur do tworzenia przedmiotów i haftów nowoczesnymi technikami cyfrowymi.
Uczestnicy szkolenia nauczą się:
- podstaw cyfrowych technik obróbki materiałów (haft cyfrowy, druk 3D, projektowanie CAD),
- jak przerobić wzory hafciane i rysunki do wersji cyfrowych oraz wersji obsługiwanych przez
hafciarkę i drukarkę 3D,
- wyhaftowanie przygotowanych przez uczestników wzorów na koszulkach przy użyciu hafciarki
cyfrowej.

CEL
Celami zadania są wzmacnianie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej oraz wspieranie
inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej.

DZIAŁANIA
1. Przygotowania do szkolenia (w tym przygotowanie planu zajęć, zebranie grupy).
2. Przeprowadzenie szkolenia (w tym rozstawienie i przetestowanie sprzętu, poprowadzenie
szkolenia, haftowanie wzorów).
3. Promocja zadania (w tym informowanie w social mediach, informacje prasowe, zdjęcia).

Fundacja Cadmus realizuje projekt “Weź wzór! Wzornictwo Warmii, Mazur i Prus Wschodnich”, w
ramach którego kataloguje i digitalizuje regionalne wzornictwo ludowe, które zostanie następnie w
odtworzone i ponownie wykorzystane nowoczesnymi technikami (haft cyfrowy, druk 3D,
projektowanie CAD).

Zadanie opiera się na wiedzy i doświadczeniach zdobytych przez Oferenta podczas realizowania
projektu digitalizacji wzorów z Warmii, Mazur i Prus Wschodnich (więcej o nim w punkcie
“doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie”).
Zadanie, którego dotyczy wniosek będzie Wnioskowany projekt pomoże w zachowaniu lokalnego
dziedzictwa i popularyzacji go wśród mieszkańców Giżycka.

Miejsce realizacji

Giżycko, wynajęta sala konferencyjna

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba uczestników szkolenia 10 Lista obecności
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Liczba godzin szkolenia 5 Relacja ze szkolenia,
dokumentacja fotograficzna

Wzrost umiejętności cyfrowego
odwzorowywania dóbr kultury

10 Lista wykonanych
zdigitalizowanych wzorów

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja Cadmus jest dynamicznie rozwijającą się organizacją pozarządową, której misją jest
wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie innowacyjności i nowych
rozwiązań technicznych w praktyce społeczno-kulturalnej i gospodarczej.

Mamy doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z różnych dziedzin (m.in. z zakresu badań
internetowych, kompetencji cyfrowych, biznesu).

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

KADRY NOWOCZESNEJ GOSPODARKI - działalność szkoleniowa
Jedna z działaczek naszej fundacji wystąpiła podczas konferencji „Perspektywy rozwoju branży IT w
powiecie iławskim”, zorganizowanej w ramach “Kadr Nowoczesnej Gospodarki”, programu
Inkubatora Technologicznego w Iławie. KNG to projekt mający na celu wyszkolenie kilkudziesięciu
bezrobotnych do podjęcia pracy programisty.

WEŹ WZÓR - działalność mająca na celu popularyzację kultury
Projekt polega na zebraniu, skatalogowaniu i zdigitalizowaniu regionalnych wzorów ludowych
Warmii, Mazur i Prus Wschodnich. Celem jest praktyczne wykorzystanie wzornictwa ludowego
nowoczesnymi technikami (haft cyfrowy, druk 3D, projektowanie CAD).
Projekt ten dał nam okazję do zapoznania się ze wzornictwem ludowymWarmii i Mazur, a także z
nowoczesnymi technikami twórczości artystycznej i użytkowej. W ramach tego zadania chcemy
przekazać tę wiedzę mieszkańcom Giżycka.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
Działacze Fundacji, czyli prowadzący warsztaty, to osoby mające doświadczenie w organizowaniu
szkoleń oraz w zakresie kultury i sztuki.

Zasoby rzeczowe
- Hafciarka cyfrowa
- Drukarka 3D
- Komputer

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Akcesoria do haftu cyfrowego (w
szczególności fizelina, klej tymczasowy,
nici)

310,00    

2. Nocleg dla organizatorów szkolenia (1
doba)

350,00    

3. Wynajem sali konferencyjnej 400,00    

4. Prowadzenie szkolenia (wolontariat,
przyjęty przelicznik 150 zł/h, 5h
szkolenia)

750,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 1 810,00 1 060,00 750,00

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.


