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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 Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

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: HEREDITAS POMERANIAE-DZIEDZICTWO POMORZA, Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000557837, Kod pocztowy: 76-010, Poczta: Polanów, Miejscowość:
Bukowo, Ulica: Bukowo , Numer posesji: 32, Województwo: zachodniopomorskie, Powiat:
koszaliński, Gmina: Polanów, Strona www: , Adres e-mail: stowarzyszenie.hereditas@gmail.com,
Numer telefonu: 512481493,
 
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)

Łukasz Gładysiak
 
Adres e-mail: sh.huzar@tlen.pl Telefon: 512481493

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego IV Festiwal Wczesnośredniowieczny "Budzistowo - dawny
Kołobrzeg"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

18.06.2022 Data
zakończenia

18.07.2022

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

W 2022 r. minie 1050 lat od zwycięskiej dla księcia Mieszka I bitwy pod Cedynią – pierwszego,
oficjalnego zwycięstwa oręża polskiego. Badacze są zgodni, że w polityce tego wybitnego Piasta oraz
jego następcy – Bolesława Chrobrego ważną rolę odgrywała kwestia pomorska, a Kołobrzeg, który
wówczas znajdował się dokładnie w miejscu dzisiejszego Budzistowa, stanowił jeden z kluczowych
ośrodków rozprzestrzeniania władzy książęcej (później królewskiej) w tej części kraju. To właśnie w
tym miejscu, w 1000 r. ustanowione zostało biskupstwo – namacalny symbol nowej wiary nad
Bałtykiem. Chcąc przypomnieć dzieje tego monarchy i jednocześnie, podobnie jak w latach 2019-
2021, zwrócić uwagę na niekwestionowane walory historyczne Budzistowa, 18 i 19.06.2022 r. w
Budzistowie (Gmina Kołobrzeg) zaplanowany został IV Festiwal Wczesnośredniowieczny
„Budzistowo – dawny Kołobrzeg”. W ramach przedsięwzięcia zaplanowany został cykl warsztatów
oraz pokazów historycznych, dotyczących wojskowości okresu pierwszych Piastów, aktywności
powszechnych w X i XI w. na Pomorzu Zachodnim, w tym prawodawstwa i rzemiosła dawnego
(m.in. garncarstwo, snycerstwo, kowalstwo, wytwarzanie narzędzi rybackich, ciesielstwo). Całość
uzupełnią działania typowo edukacyjne, realizowane w formie prelekcji i wykładów z udziałem
zaproszonych gości - przedstawicieli świata nauki oraz odtwórców historycznych z
udokumentowanym, ogólnoeuropejskim dorobkiem. Nie zabraknie także zajęć adresowanych do
najmłodszych uczestników Festiwalu. Całość ujęta zostanie w formułę otwartego, niebiletowanego
pikniku rodzinnego. W związku z faktem, że przedsięwzięcie odbywać się będzie na terenie
powszechnie dostępnym, pozbawionym barier architektonicznych, swobodny udział w Festiwalu
będą miały także osoby niepełnosprawne. Nad ich bezpieczeństwem czuwać będą wolontariusze -
członkowie Stowarzyszenia Hereditas Pomeraniae - Dziedzictwo Pomorza i zaprzyjaźnionych
organizacji pozarządowych.

Miejsce realizacji

Budzistowo (Gmina Kołobrzeg), ul. Kasztanowa - teren powszechnie dostępny, w bezpośrednim
sąsiedztwie strefy wypoczynku (wiaty, siłownia zewnętrzna, plac zabaw).

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Popularyzacja historii
wczesnośredniowiecznego Kołobrzegu
poprzez realizację cyklu pokazów
historycznych.

950 os. Relacja realizatorów
warsztatów.

Przybliżenie dawnych rzemiosł
zachodniopomorskich podczas
warsztatów.

70 os. Lista obecności uczestników
warsztatów.
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5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie Hereditas Pomeraniae - Dziedzictwo Pomorza od 2015 r. zajmuje się działalnością
popularyzującą historię Pomorza Zachodniego, edukacją historyczną oraz odtwórstwem
historycznym. Zasięg działania Stowarzyszenia obejmuje cały teren Województwa
Zachodniopomorskiego. Projekty realizowane przez Stowarzyszenia adresowane są do wszystkich
grup wiekowych, w szczególności dzieci i młodzieży. Działania prowadzone przez Stowarzyszenie
służą także integracji lokalnych społeczności wokół dziedzictwa kulturowego oraz dziejów regionu,
jak również aktywizacji w szeroko rozumianej sferze kultury.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie Hereditas Pomeraniae posiada duże doświadczenie w zakresie organizacji wydarzeń
popularyzujących historię. W dorobku organizacji są największe tego rodzaju przedsięwzięcia, które
w latach 2015-2021 odbywały się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, w tym
inscenizacje historyczne w Gryfinie i Kołobrzegu, organizowany od dekady piknik historyczny
"Komorowska Biesiada Historyczna" w Komorowie - największe tego typu przedsięwzięcie w
regionie koszalińsko-kołobrzeski oraz trzy edycje Festiwalu Wczesnośredniowiecznego "Budzistowo
- dawny Kołobrzeg" w Budzistowie (Gmina Kołobrzeg). Ponadto Stowarzyszenie organizowało
kilkanaście przedsięwzięć w typie gier terenowych i historycznych oraz rajdów historycznych, m.in.
na terenie powiatu koszalińskiego oraz powiatu białogardzkiego.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Do realizacji zadania włączą się członkowie Stowarzyszenie posiadający doświadczenie w edukacji
historycznej oraz edukacji pozaformalnej: zawodowi historycy oraz odtwórcy historyczni. Ponadto
wykorzystaną zasoby rzeczowe, w postaci oryginalnych artefaktów historycznych oraz replik
wyposażenia wczesnośredniowiecznego itp.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Budowa obozowiska historycznego na
terenie Festiwalu.

5 000,00    

2. Warsztaty rzemiosła dawnego. 3 000,00    

3. Prelekcje historyczne. 2 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10 000,00 0,00

V. Oświadczenia
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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.

........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Potwierdzenie złożenia oferty. (obligatoryjny - złożony elektronicznie)
2. Dokument potwierdzający status prawny oferenta. (fakultatywny)

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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