
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 Jasła 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 
działanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty 
i wychowania 

 
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 

 
Podkarpacka Fundacja Rozwoju „BESKID”, fundacja, KRS 0000773551, ul. Słoneczna 19A 38-200 Jasło, www.fundacjabeskid.org.pl, 
e-mail: kontakt@fundacjabeskid.org.pl, tel. 660294982 
 
 
 

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

 
 

Łukasz Buczyński, tel. 660294982, e-mail: buczynski@fundacjabeskid.org.pl 
 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego 
Organizacja IX Konkursu „Da Vinci” z przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

03.04.2023 Data  
zakończenia 

25.06.2023 

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

Zadanie publiczne obejmuje przygotowanie, organizacje, przeprowadzenie i podsumowanie konkursu dla uczniów 

z Miasta Jasła.  

Konkurs „Da Vinci” przez 5 lat (2013 – 2017) był organizowany przez Łukasza Buczyńskiego. Był to konkurs szkolny 

organizowany na terenie Gimnazjum nr 1 w Jaśle. Konkurs zawsze był wspierany przez ówczesną dyrekcję szkoły. Konkurs 

cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Przez 5 edycji wzięło w nim udział ok. 330 uczniów. W zeszłym 

roku odbyła się kolejna edycja konkursu tym razem jako konkurs dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych 

oraz 3 gimnazjum z terenu miasta Jasła. Konkurs jak zawsze okazał się dużym sukcesem i wzięło w nim udział prawie 100 

uczniów z jasielskich szkół. W latach 2021 – 2022 konkurs odbył się przy dofinansowaniu z Urzędu Miasta Jasła i jak zawsze 

wzięło w nim udział wielu uczniów oraz zostały przyznane atrakcyjne nagrody. 

Głównym celem konkursu jest zachęcenie uczniów do poszerzania swojej wiedzy z zakresu nauk matematyczno-

przyrodniczych oraz wzrost umiejętności wykorzystywania wiedzy zdobytej w szkole. Kolejnym celem jest rozwój kultury 

materialnej społeczności lokalnej. Uczniowie ucząc się przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poznają sylwetki 

 
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.  



znanych Jaślan takich jak: Ignacy Łukasiewicz, Hugo Steinhaus i Rudolf Weigl. Tego typu konkurs jest świetną motywacją 

dla uczniów do nauki oraz miejscem do sprawdzenia swojej wiedzy względem innych uczniów.  

Główną grupą docelową są uczniowie (klas siódmych i ósmych) szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta 

Jasła. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń ponieważ konkurs jest bezpłatny. Zakładamy, na podstawie danych 

z wcześniejszych edycji, że w konkursie w sumie weźmie udział około 100 uczniów. 

Organizacja konkursu składa się z opracowania regulaminu, przesłania zaproszeń do szkół podstawowych, zapisy uczniów, 

przygotowanie pytań i arkusza testowego, wydrukowanie arkuszy pytań,  odbycie się zawodów, poprawa prac, 

wydrukowanie dyplomów, zakup nagród, rozdanie dyplomów i nagród laureatom podczas uroczystego podsumowania 

konkursu.  

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Zrealizowanie IX Konkursu „Da Vinci” 
z przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych 
 

1 konkurs Zdjęcia, wyniki konkursu, sprawozdanie 
z przeprowadzonego konkursu 

 

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

Podkarpacka Fundacja Rozwoju „Beskid” powstała w lutym 2019 roku jako Fundacja „Nowoczesna Szkoła” i jednym z jej 

głównymi celi jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz działanie z zakresu nauki, szkolnictw wyższego, edukacji, 

oświaty i wychowania. Fundacja zorganizowała i przeprowadziła z sukcesem poprzednie edycje konkursu „Da Vinci” 

i „Odkryj Europę” dla uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Jasła. Osoby działające w fundacji oraz te, które będą 

zatrudnione przy realizacji tego projektu posiadają wieloletnie doświadczenie oraz są przygotowane merytorycznie 

w organizacji konkursów wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, układaniu pytań i poprawie testów. 

W projekcie zostanie wykorzystane doświadczenie z organizacji poprzednich edycji konkursów oraz zasoby rzeczowe 

(np.: drukarka, skaner, laptop, itp.) 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. wynagrodzenie osób układających 
pytania konkursowe, poprawiających 
testy, jury konkursu 

900 900  

2. koszt druku arkuszy, dyplomów i 
dostarczenie ich do szkół 

250  250 

3. zakup nagród 1300 1300  

4. koordynacja projektu 250 250  

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2700 2450 250 

 
  



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. 
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