
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.: ,pobieranie7niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową Przykład: „pobłeranre7niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki

2. Rodzaj zadania publicznego1) Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony 
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 telefonuFundacja Kocham Maków, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000386079, data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 12/05/2011, nr NIP: 757-147-66-56, nr REGON: 142951171, adres: Maków Mazowiecki ul.: Kopernika 11/35 gmina: Maków Mazowiecki powiat: makowski, województwo: mazowieckie, kod pocztowy: 06-200 poczta: Maków Mazowiecki

0 8. 06. 2021
Bartosz Packo

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np imię i nazwisko Te'’ 694883202 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
e-mail: bartoszpacko@gmail.com

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego

Kultywowanie tradycji Miasta Makowa Mazowieckiego na jubileusz 
600 - lecia nadania praw miejskich poprzez wsparcie merytoryczne 
wydania albumu z historycznymi zdjęciami oraz upamiętnienie 
losów i wydarzeń na tablicach miejskich.

2. Termin realizacji zadania publicznego21
Data 
rozpoczęcia

01.05.2021 Data 
zakończenia

31.10.2021

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

Celami operacji jest kultywowanie tradycji, kultury i dziedzictwa Makowa Mazowieckiego oraz promocja lokalnych zasobów 
historycznych Makowa Mazowieckiego, poprzez wsparcie merytoryczne publikacji albumu ze 150 historycznymi 
fotografiami Miasta niepublikowanymi z czasów wojennych i stworzenie ogólnodostępnej wystawy plenerowej ukazującej 
losy Miasta i jego mieszkańców na przełomie wieków.

Album pokaże młodemu społeczeństwu oraz przypomni starszym i seniorom jak wyglądał Maków Mazowiecki zniszczony 
przez Rosjan podczas I wojny światowej oraz wyzwolony podczas II wojny światowej. Część albumu będzie zawierać 
fotografie z albumu oficera niemieckiego, który przebywał w 1915 r., natomiast część wydania ukaże życie ludzi podczas 
okupacji niemieckiej. Zdjęcia zostały wykonane przez żołnierzy niemieckich podczas działań wojennych. Wartość 
historyczna tych fotografii jest większa, bo część była robiona jako karty pocztowe do celów korespondencyjnych prze 
żołnierzy. Korespondencja pomoże zrozumieć co działo się w tamtych czasach niespokojnych dla Makowa i całej Polski. 
Opisy do zdjęć przygotuje wieloletni kolekcjoner zdjęć p. Jarosław Gryc przy konsultacji z dr hab Jackiem Szczepańskim, 
który jest historykiem tematyki pierwszej i drugiej wojny światowej na Północnym Mazowszu. Album będzie w języku 
polsko - angielsko - rosyjskim. Album będzie zawierać 160 kartek + twarde okładki. Wymiary albumu: 210 x 210 mm, 
papier środka: 170 g kreda mat, papier okładka 170 g i tektura 2,5 mm, uszlachetniona folią matową. Wydanie obejmie 700 
egzemplarzy albumu. Kolejnym etapem jest upamiętnienie najważniejszych wydarzeń Makowa Mazowieckiego na 
ściankach ekspozycyjnych. W centralnej części Miasta na Rynku stanie 5 ścianek plenerowych w kształcie trójkąta. Ściany 
ekspozycji będą miały kształt prostokąta o wymiarach 100x200 cm i wykonane zostaną z aluminiowych płyt 
kompozytowych połączonych profilami aluminiowymi. Ekspozycje stabilizowane będą ciężkimi podstawami betonowymi.



Treścią wystawy będą zdjęcia z I i II wojny światowej, które poruszą serca wszystkich ludzi, uzmysłowią historię Miasta, 
pokażą tradycje i obrzędy żyjących wtedy ludzi.

Miejsce realizacji:
Miasto Maków Mazowiecki, powiat makowski
Grupa docelowa
- mieszkańcy miasta Maków Mazowiecki (około 9 500 osób)
- mieszkańcy powiatu makowskiego (około 45 000 osób)
- goście odwiedzający miasto w dniu obchodów 700 lecia i w okresie prezentacji wystawy plenerowej (około 5000 osób)

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.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Naukowa recenzja albumu 1 Umowa z naukowcem. Recenzja.

Merytoryczna edycja albumu 1 Umowa z naukowcem. Dokument edycji..

Zapewnienie minimum 100 
unikatowych, artefaktów do 
albumu (zdjęcia, pocztówki, 

dokumenty)

100 Umowa z właścicielem dokumentów

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

Inne projekty Fundacji Kocham Maków:
Fundacja „Kocham Maków" w okresie od maja 2011 do stycznia 2021 r. przygotowała i przeprowadziła 
(niektóre na zasadzie współorganizacji) następujące projekty:
1)1 Makowska Noc Muzeów, miejsce: Maków Maz. -organizator;
2)X Pułtuski Festiwal Niezależnych Niezależnych „ATENA", miejsce: Pułtusk, współpraca ze starostwem 
pułtuskim - współorganizator;
3) Konferencja „Co z tym Miłoszem? Noblista w cieniu kontrowersji. Sympozjum panelowe", miejsce: 
Pułtusk, współpraca z Urzędem Miejskim w Pułtusku i starostwem pułtuskim - współorganizator;
4) „Super Samorząd", miejsce: Maków Maz., współpraca z Urzędem Miejskim w Makowie Maz. - 
organizator;
5) VII Zimowy Maraton MTB „Chwała poległym", miejsce: Maków Maz.; współpraca z Urzędem Miejskim 
w Makowie Maz. - współorganizator;
6) Macovia Cup 2011, 2012, 2015, 2018, 2019 miejsce: Maków Maz., współpraca z Urzędem Miejskim w 
Makowie Maz. - organizator;
7) II Memoriałowy Bieg im. Żołnierzy Armii Krajowej, miejsce: Maków Maz., współpraca z Urzędem 
Miejskim w Makowie Maz., - współorganizator;
8) Konferencja popularno-naukowa „Edmund Płoski i jego czasy", miejsce: Maków Maz., współpraca z 
Urzędem Miejskim w Makowie Maz. oraz Starostwem Powiatowym - organizator;
9) Makowski Duathlon - pięć edycji (kooperacja ze stowarzyszeniem „Maków Biega")
10) Organizacja Gali Motocyklowej - 2013
11) Makowska Piętnastka - 4 edycje
12) Bieg Mikołajkowy - 4 edycje
13) Bieg WOŚP - styczeń 2015 (współorganizator)



14) Organizacja 11 turniejów e-sportowych w grze FIFA (miejsca: 10 było w Makowie Maz, 1 w Szelkowie, 
lata 2014-2020)

15) Zrealizowanie projektu współfinansowanego ze środków UE 7.2.1 „Młodzi-aktywni na 
drodze do zatrudnienia" (2014-2015), wartość projektu ok. 1,5 min PLN.

ZASOBY
Przy realizacji projektu Fundacja „Kocham Maków" będzie korzystała z lokalu mieszczącego się 
w Makowie Mazowieckim przy ul. Kopernika 11/35 - siedzibie Fundacji. Do dyspozycji, będzie 
cały sprzęt będący na wyposażeniu biura m.in.: drukarka, laptopy etc. Biuro jest położone w 
centrum Makowa Maz. Biuro wyposażone jest w internet i telefon co niewątpliwie ułatwi 
kontakt z uczestnikami zadania, mediami etc. Członkowie/sympatycy Fundacji udostępnią dla 
potrzeb realizacji projektu swoje prywatne samochody. Poza tym Fundacja posiada także 
materiały merytoryczne związane z organizacją imprez i wydarzeń z lat poprzednich, które 
niewątpliwie pomogą w realizacji projektu
Wszystkie koszty wykazane w powyższym budżecie są niezbędne do prawidłowej realizacji 
projektu. Stawki kosztów rzeczowych wykazane zostały w oparciu o stawki obowiązujące w 
projektach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, prawie krajowym oraz ceny rynkowe.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN

Z dotacji Z innych 

źródeł

1. Konsultacja naukowa przy składzie albumu 2500 2500 0
2. Pozyskanie fotografii do albumu 4500 3500 1000

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 7000 6000 1000

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.

Data 07.06.2021

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




