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I. D.n€ ofer.lt./oferentóP|| r)

l)nM§a: ochotniu. §tńż Pożanr w comju

(x) stóndzy9enie ( ) lund&ja

( ) kóścielm osoba llaMa ( ) kościelnaj€dnosllo olcmDacyjna

ll,Ddd/i.l 1,ocja'hdL],,1.,,,,,-

3) numel w KEjo$,},n Rljstue sądo$rm. w i.nyjł rcjcsże lub cl,idencjij)

0000206829
4) dlta qlisu. rejestracji lub utwor2enialr u.05l0oł

5) trNIP: 918196300? fu RĘGoN: 951144?7

d/,elnld ]Jb i, nJ edno.|uloho.nt/Ą- _,, ,,

wojełódziwo: lubekłi.
kod pocźoł],] ż3-150 poc7la| Gor.j

-l,el:695605327lfu:_
e_n"iI o.qęl"Lra,l@\r n. h p

8) nuner rachunku baŃołtgo: 3ó 9602 0007 ż000 3881 2000 0001
m/w" bd I u B.dr spóldżi.l.u} B BĘoEj! od&id c{nj

9) ńżqnka i imiona osób upowźnionrch do rclrezenlowoia oferenlrofeientowj):
a) Mi.rylhy wojcieb Jrnroży_ PĘ6
b) §ttrfuttw Wtdy9łly M.le _ §łBrbnik
d_,,,,,,,,,,,,,,_-ffi

nl ,wa, Jd ". lek.o \o "k,o9) edoo.1,'o,; 1llac)|nei oelp.(.on,, Ę(on l|ące- /aJtle,
o kńnm ńó\, u oief -'

] ll o"ób, Lpovd o, J oo $l. nia \)Jónie, dol\! /".)!, oler),i rię 14 §Lo o- / n,

P!ł€l Klnś !r t.l,: 691643403

] 2) przcdńi(n dzialalnoś.i.ożłk! Dublicżne.o:
i) d7ir!]oość ni.odP}!l.J poątku lub]ic7|clo
, prói,adzenie dzia]al.ości na]ąccj na celu zapobićganie poaonr oraż wspóldzia]anic w lyń
7.kresie z Pńśrvolvą strźq PorMą orsami samorządo§fmi i ińnyni podmiolmij
udżkł W akcj ]c h mtolul h7vch pżeproładzin yc h s cż$ ie poż!.óW, żaarożcń ek ó loaic znyclr
\idlm\.1 ,o. Uo,d, ,,-.bL,,o,", r D. ,L§ /d ,,.l,

, i nfom owanie l udnośći o istniejącyćh / arożeniach poż,rowych i c1,ologichych orazsp.sóbł.h

_ ról*,łanie włód croŃó},ochoinic,ej nmzy poż,mej kulrur} nzycżnejispolt orM
P!l{Ęl!! i9!Ę!i!{t?ialno o$iatj*ej i ro j}.-wkow9j:



_ §'ykonyweie imych zadań lł}nikających 7 prleDisów o oclronic p'ecnłpozeowcj off
_ .t?i ałe ia na źccz óć hrony śiodowi śk a,

b) dżialalność ódp}atna pożytkl publiczneso
NIE DoTYc7]Y

l 3) jeżli ofercni/o''eEnci')
a) numd vlisu do rejestru

,dniDfut t.ji publianei

uL sz*gółowy Zkrel u.€onT Adni. pub|i.ż!€o prcponow.!€o do re.lż.cji

Jtvk! adanii DtrblicżńFo

2. opfu polżob wlkmj{cycL .! ko.i.e!ość fykonui. z.da!i, Dubli@.go, oDfu ich

1!idy.j a .,Pozccnani a stlrso Roku" majuż pon.d śuletnią tEd)tj9, żakożcniła sĘ ona§ iaś2ej
foiejscowoś.i, Dżiś lak napra§dę hdno sobic wyobrŁić len dzicń beż Unikalo{ceo w skalikraju.
l i./s\l.g.,,,dol,-La f !, -!Ve!o, !, l . l v r,ś ! n_, /i to o^J 1śoo J, !o/, w,
k lturowego, Dlarcgo śrrlcy lnają obówjłel kulty§oBać i pielęgnować ltpięknqfad}cjei
dbać o b b), kolcjnc pókolenia pod.lno§aty lrud orsmizacji l€go widołhkąP,edstarai;ia
Na].ry nieć na uwad/e spuśc iżnę póprżedni ch poło lcń i lsPie.!ć dzialmh n;ją€ na celu
Pnł!8owanic nas4] lo]ra lnej tożsannrści i kul l ury w ażny j est plzy tym ć/.vnn ik spo lccaY,

NII] DoTYć7J

Zadanie publiczn.. które chccny zre!|izowaó to iradycyjne vidowisko sylw*rrowe poiocmie
zwane ,,diabelł dni". odbywa się ono rv onaini dzień roku. czyli 3l grudniŁ vcżeśnieiprzez
około miesiąc lrwają próby. slotkania organizacyjne dotyczące tegó predsięWręcia. s@o
widołiślto ,.Pożegnfuie sldego Roku" na miejs€ na ryi].u Gońj u. Zsodnic z pónad l oo letnią|'d\Ją tra/ac\ /n§Dco|Ji olAdl,,,ą e,Doq| .|,tJ7,e,no/jejvidos io / Jcla] ler
F j, 1lla o,n w.\9lj laleco I la J,1 J!Lteą\,\!Z \ |.o)n,e d]a Uol.]. Pó n 4 ",wie!żorncj około go,1ż,l7,00 niesżkŃcy GoĄa órź §ąśiednich ni.FcowoŚci spotykają sĘ na
ry.iu by obejueó widowiśko pożegnfuia nowego Roku, _ zmiń zacmie się w]aś.nw łłd;Wisko
diabelki i ime $ra§z-ydla żaczepiają ludżi, malują buzie lebkmi, biegają po qhku j v żartach
żacćpiają ludzi śkupionycn na rynłu, NBtępnic siaJy Rok W- z diabelkańi. strbzydlami
objeż-dżnawozieskBsckcońjśkituyrazynic.hcącpogodzićsię2laltem,żelojuzosratnic
godziny]€go plno]v ia, Późjiej odbyta się prżedstlwienie teairalnc lodcżas kiórcgo
podsMovywme są ssżtstkie miejscołt §]ddzeni3 politycznej gospodarcze, kDxuralne i

]



4,tlz,].dDie.i€potrzeb] L]l filransow]nIJzdol](]i
lUblicznceo. ! szczego]nokl ze sśL'nnjem,
nandddu reJll7a.ii,, in Fr|]

Ądi$. m, /,J h p,,D f7 fEo.1 w 4 !J n t,}J.) Ur r)',J _, n, ! 1o.,, t, .oo/a gń, ),J]eldl./,,Jrhdofu,/-l!fufi,"\,e!lad\ V 1,1,aolŁ\,/J.Ń.|Jo,.,,,-,.ia-i,t,",
doc._.,ecod,,,ą,,nie/Ł\]c/ai{io,s,"ooog,o,,.a,iootololnoo,oi,,i.".o1,
l rlu\)m od U..|, rlo!]/ia -inn,|"ln.. oo o,oD\ !loJeol.żó oh\ {Jr§/c
ce m,lcdrl- vJbon. ri L /.;o p,o ".,, .i,..," ^,, .,, k,,,. don Jd,, * |eL," u
J r./e 1 c r,,,, ololo n e,a! {,,ĘJJ!/tr ! r r lni.,. V p,,,J, lokl ( (ló, 1 o|gdi t.,i..e,c, d, kó,J,le, .,ro c, U)l,,acł - i,Lo jL o,, l- \, b p?ew, _ -./ onloq", \/ej

6. zddldme ccle rctlia.

.h rlzi.l,ń P akr€d€ re.lrm

_sp.tlJnieorEM,żc]jnc {.t u omol dla sz!ze!ó oW plz\uóll s]nja j orc.ń /J.]j widotr 5|Jor' !o|zi.] obórviqzkó§i
_ d7ialania plońocrjne nai+e

ż.,l,*J,rc |żn(|| o/ico/.l"J L,|]|L. ,q(to ,c.I r, ., )m e,ou trń.!,em,c.,i2,],aodid
n,,b]iclrcgo ' l, emJ go /.eJi/oVd. póol/e/ o,cJ,,a,Ie lno\, )JTgo V'do\i,ld p'lelemw"do
ro/eEr"l,e §' eJo Ró. i',llor beJ/le n,a'o nF|5.e l g,u.n","p,""o,o*,..oro,i.)

d^/ ololu n.esiJ.. 
^,, W, ofu /rj,ie lo,L, nJ ule 

",p,, 
;lo,Ę, zi., ] 

",u 
la rc rl oT,e §-otroit d|d,cfo 1 k4 doo )! s/e k.1,,d* bJ llld)-i9 |d póJ,rĄl,a. id_ e]pe.gbi,i,,dl b\ kUleInc po.,.enL po 1ó /rdtv le, ZV,../"iioJ,e loVric/ t" "L,l],\oW.)

Mc \ccm real żrc.r /JJRnja pUbl]czneeo ]e' Ryn.k l oorajuj3ło mlejs.e
natonriasI Bsżyśłie prób! i łrolkani a o rsaniz.ć tj ne będą m idły jnieisc. na



_ systenalycznc próby przed s)siawićniefu §idołiska leatra]neao|
_ spotkmic podsunóMjące prób, i omówienie oslahich s^zegóIó\,, ad ,

_ przygotoł,eie widowisk! pleneDwo teal.alnego (scena, dekoiacja)
pżcdśavienie ..PożeJrnanie staFlro Roku" 3 l, 12,20 15 r,

/cJJlepl ol,./ne leo.j/orJ,e v o eneool0,2,20l5do3l ],20l5

Pos7.7€!ó]ne d7iałmia v 7ałEsie oferent lub imy podniot

_ spoik&ie orgMizactjne]

pŁedstlwienia, kostimós.

_ pźygotowmie śpćkldklu widowiska
plenerowego, systemalyczne próby|
, pu edstawienie lvido}isk.i
_ spotkanic podsunoMiącei

l0,12,20]5
l0,12,20]5 ]],l2 20l5

l0.I2.20l5 31.12.20]5

20.]2.20l5 - 31.12,20i5
3|.12.2a15
31.12.20l5

10. z,l&d e ltnlhiy rellŁ..ji z.dlEit pubum.ro|l)

upołśzechnienie wiedry o lokalnych irady.jach. obyczajachj
- podtrżym ie, kuiywowie tndycji związMej z widowhkień ,,Poż.gnbie sllrego Roku"|
_ w},srawienie j€dnego pźedśawienia dla ok. 200 , 300 osób,
_ prcmocjaGńjny colaj]
_ ałlywiżacja sPoleczna, kuhumlna cżłoŃólv ocholnicrj strźy Pożmej w conju.

integfuja ]okalnej spol€cznoś.i,
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w. Kalktlt lt pnemdtrynycn kNztón @lia.ji zidgnil plbli.z!€o
1. Kostoryś z. *ddu m ro.|zlj kogló{!

2, PP§idtryl.e,ińdh ńnrnJM!.b ad.lir publiaoęo

3

prcład4llj pńby pDŃbv[o !

sredl, ń*,"*. "L,-J'
Śńdki nrańsow. z i,lnych ź.ódel ogółen (łodki fiianso§e rvynrienidng

]l sphiy j opł5ly ad.esatół zrdaiir pub]i.Zicgo17)

środki finaisowc z iinych łódeł pubiicznych (ł szcalólnoś.i dotaje

l*ff :,J::illi]i:,:::fi : #.,ł 
§n*ządur:?iłria negq

wkkd osoboq (§ lym świadcćnia yolonialius7y i pnca spolecaa

oedh,n(\mdh §}m,eniof pl, 1-1]
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3. Fin rcwe śmdki z innych ź.ódel plbliuly.h]l)

uwagi. kló.e moaą mieó żnaczmie przy ocenie kosżtorysu]

Y. I!!. *Tbn!. irfon...i. rtoiyo4ce adnii plblie!Ęo

] , żasoby kadrowe przewidywme do §]koźyślani! pży lealizlcii ża,lania publicaego?:)

Koordynabr.n pDlekfu będzie Palvel Kuraś, który posiada doświadc2enie wpńwadzeniu kilku
pójektós edukacyjno - kuIluńlnych donn sNmych 2 śodkóv eurcpejskich oraz Polsko ,
Amerykańskicj l.mdaćjiwolności, Uczeshicy widowhk!b puede mżystkim slrż Yz
jednośki osP Goąiw liczbie 25 osób, kióży posiadajq Melolehie doświadczcnie w organiacji
t go t}PU przedsięwzięć orazczłonkowie Mlodżieżowej Druyny Pożmiczei]v liczbie l5 osób,

2 
dżN:!i 

ft-owe orq dofeEniow') prawidy} e do łlkorłsimia pźy iealizcji

Posiadamy część potrzebnycb stojóW, koslimólv. rekwiżytół, dekoracji Potźcbnych do
przygotoweia widołiska opócz legó w n6z)nr posiad iujest świetlica. W kórej odbywać się
będą sysLematycmie plóby orr spolkbie podsumomjące, Dalej, posiadańy .ółTież spr2ę1 rypu
ciącnit, śanocbód lckki bójós1. klóre §ykoizysly§ane śą be2pośtdnio w prrdslałicniu,

dośłiadczenia w redizacji pu bl icżn], ch podobncgo rodaju (ze
z lvch zaddi r.aliżjrvfe b §sóól.rac! ż adminhbacii nlb]i.7ń

.r, lnlbmacja, cz} olercnt/olerenciL] pue§,iddctą) żlc.ać
o klórynr moRa \ł M. l6 usl. ? unaĘ z dnia 2,1k*,jehja
ublicżnelo i o Rolónbria.is

reali żlcj ę zadan ia publ ic zncgo W tybie.
2003 r o dzialalności pożylku

ochotnicza słaż lożma rv oonju do lcj pór} nie Ęalżowala zadań Publi.7ńych podobnego



]J pńponoscne z.danlel b]i.de w
oubL (delo olercnLa/€]*{# |,

sądosĄ n Ełi}słłe*.de69q' i
7) wszystkie podane w oferci€ oru

PraMrń i faktycznyn,

6l dane okJeślore ł,c&ści I ninGisei olcńy są żgodne z Krajowyn Reiestreh

całoscj mlesc, sę § zalFsedzirla]nU{ pozFlu

2) N rdach słladbcj oleńy pźc\łidujeńypdai€#i€,/nie!óbicr.n jeL) oplal od adrcsaló§

"] i;;;nver*€n€i!] jesrą]] eią?2ny(_ni) ninicjszą ofcną do dnia "oon€ntu rńdpb,nlt

r, .,Ń;-r ""lŁfr, o,q_nJn lo L lr,r o !ń, r,\n, 3 óndd,e, Fl,

".;,,.;.- 
p:,.^.,;,,-i. "-,.t o,"ro,Ę!h ,lal/e r1o{trdlł TLndo

, ł.-oq in.om.,lca,r.n o,obJ, l.,o,y.l .e.Id, do§, /, /lo/)\ {o ov, e

"'-""*,.,i",, " 
*, 

-,""q,anu 'q,cryn loo- ,,,o,1lon,dfuJcl "óbo"J,\
(Dz,U,zżoo2r,Nrl(l,po7 0ż6, z pożn n,)|

sl |,;(tit "+,.Jil "łł,l"ląiy 
ninicj s; o&ńę ni; a]eca(_ją)/,d€ź§th)lj ż olkdniem

;;;;i';:,;;,;,i;;;,";;;;,,J",i".., +,"*i, óe, pifufniJ po(ne

złącznikach iniommje ą żgod_!

K jAMRożY

@roTHlcż^ sTR ź PoŹrirlA

(!dFs6dyulos&iioNj

na" ,.,?4.,1Z--- ?e /.€.,.....

zdb@iki:
i t..na"lLJlneloodolU/Ń,oWPEoRer.,lasądJ,v,go,inl,co,ele\truUbevld'r,jl
i U i,.*.al,, ń--,*"e",po obu rcpę/e-,,ji Doon'ob*,tioa'ą,J,\ofere

",lo.ąnl, "l..ą"-,, i.joke-o R.ie,,lJ(,Jouego UbITe,/!|a,,is(goleieslru
iot**t po.;Ja^jqcy upo*ażnieńie do dzjalmia w inicniu oi'ercnlaców),

poświldcżcnie zlożenia ofen
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