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l. Podstawowe informacje o zloione! ofercie
1. Organ administracji publicznei,

(1)

tt

L\ NE LO

POUCZENIE.o do sposobu wypelniania oferty:
ofertQ naleiy wypelnii wylQcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie'"
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Prezydent M iasta Bialegostoku

do kt6rego jest adresowana oferta
turystyka i kra.ioznawstwo

2. Rodzai zadania publicznegol)

ll. Dane oferenta(-t6wl
1. Nazwa oferentaGt6w), forma prawna, numer w Kraiowym Reiestrze Sadowym lub
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

irnej ewidencii, adres siedziby, strona

Nazwa: Klub Miloinik6w Komunikacji Miejskiej w Biatymstoku, Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer
Krs: 0000331313, Kod pocztowy: 15-756, Poczta: Bialystok, Miejscowo(i: Biatystok, Ulica: Swobodna, Numer posesji:
36, Numer lokalu:rt4, Wo.iew6dztwo: podlaskie, Powiat: Bialystok, Gmina: m. Bialystok Strona www:
http://kmkmbialvstok.pl Adres e-mail: adri an.nikAlajuk@k[rkmbialystok.pl Numer telefonu: 505832031
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta

2. Dane osoby upowainionej do skladania
wyja6niei dotyczecych oferty (np. imiq inazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
ll

l. Zakres rzeczowy zadania

Adrian Nikolajuk
Adres e-mail: ad ria n. n ikolaju
Telefon: 506832031

k@ km km bia lystok. pl

ublicz

1. Tytul zadania publicznego

Bialystok Niepodlegly lelczem M11 na

2. Termin realizacji zadania publicznegor)

Data
rozpoczqcia

2022-11-01

ll

listopada

Data

2022-77-75

zakoiczenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca iego realizacii)

Wzorujqc siq na minionych edycjach zadania "Zabytkowymi autobusami po Biatymstoku", biorqc pod uwagq bardzo
duze zainteresowanie przejazdami, chcemy zaproponowai mieszka6com Bialegostoku oraz turystom dodatkowe,
bezptatne przejazdy zabytkowymi autobusami, z okazji Swiqta Niepodleglo6ci. Celem projektu ,,Bialystok Niepodlegty
- Jelczem M11 na 11 listopada" jest zwiqkszenia 6wiadomo5ci kulturowej oraz historycznej mieszkanc5w naszego
miasta. Celem niniejszego pro.iektu jest umo2liwienie mieszkafcom iturystom skorzystania z bezplatnych przejazd6w
obslugiwanych przez zabytkowe autobusy, bqdqce czqsciq historii miasta Bialegostoku. Dzialanie ma wymiar za16wno
praktyczny - zaprezentowanie historycznych autobus6w mieszkafcom miasta, jak i edukacyjny - um02liwia zwiedzanie
i poznanie historii naszego miasta zwiqzanej z odzyskaniem przez Polskq niepodleglo6ci.
Uruchomiona zostanie jedna. Do obslugi zostanie wykorzystany unikatowy autobus, bgdqcy wlasno(ciq Klubu
Milo6nik6w Komunikacji Miejskiej w Biatymstoku - Jelcz M11 (w rezerwie w razie awarii bqdzie czekal Jelcz

120MM/1).
Modele te odegraty znaczqcq rolq w historii bialostockiej komunikacji miejskiej i sq nieodlqcznym symbolem miasta.
Wykorzystanie zabytkowego autobus6w do obslugi bezplatnych przejazd6w autobusowych przyczyni sie do
podwyzszenia standardu realizacji zadania oraz zwiqkszy wymiar kulturowy realizowanego zadania.

1

)Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadad okreilonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoaci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 2 p6in. zm.).

2

)Termin reali?acji zadania nie moze bya dluiszy nii 90 dni.

*kt

iejsce realizacji zadania
danie bqdzie realizowane na terenie miasta Bialegostoku na wybranej tematycznie trasie, wyr6zniajEcej
miejsca najistotniejsze pod katem historii naszego Miasta zwiqzanej z odzyskaniem niepodlegloSci (trasa zostala
pracowana po konsultacjach z PTTK RO w Biatymstoku)

iatystok niepodlegly:
PlacJana Pawla ll - Pitsudskiego - Dqbrowskiego - Koleiowa - Zwyciqstwa - Jana Pawla ll - Aleja Niepodlegio(ci iolkowskiego - Wiosenna - 11 listopada - Plac Katydski - 11 Listopada - Zwierzyniecka - Kaczorowskiego
Legionowa - Sklodowskiej - PIac NZS - Kalinowskiego - Krakowska - Lipowa - Liniarskiego - Plac NZS - Sktodowskiej
Legionowa - Plac Jana Pawla ll

-

rasa obejmuje okolice najwa2niejszych miejsc pod katem historii oraz walk o niepodlegloft Bialegostoku (pomni
itwy Bialostockiej, Pomnik Obrofc6w Bialegostoku), ulice nazwane z okazji odzyskania niepodlegto5ci (Alej
iepodleglo6ci, 11 listopada, plac niepodleglo(ci), trasq kt6rq przebyi Pilsudski po odzyskaniu niepodleglo5ci oraz wiel
nnych.
4. Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego
Planowany poziom
osiagniecia rezultat6w
(warto56 docelowa)

Nazwa rezultatu

PamiEtkowa fotogaleria na
stronie internetowej
6 przejazd6w jednq tematycznq trasq

l

fotogaleria

Spos6b monitorowania rezultat6w / ir6dlo
informacji o osiagniqclu wskainika

strona internetowa - 10-20 zdjei
z ka2dego dnia przejazdu

5 prze.lazd6w

Dokumentacja zdjqciowa

5. Xr6tka charakterystyka Oferenta, iego dojwiadcrenia w realizacii dzialaf planowanych w ofercie oraz zasob6w, kt6re bqdq
wykorzystane w realizacii zadania
Realizacja zadari:
Powr6t do przeszlo6ci, czyli historyczne autobusy na ulicach Bialegostoku (2015, 2076,2077

,2Ol8, ZOL9!

autobusami po Biaiymstoku 120!7, 2078, 2079, 2020, 2027,2022\
fabytkowymi
Bialystok szlakiem niepodlegloSci (2018)

kadrowe
fasoby
1. Koordynator projektu Adrian Nikolajuk - iniynier, absolwent Wydzialu Mechanicznego oraz lnformatycznego
Politechniki Biatostockiej, na co dziei Kierownik ds. system6w informatycznych oraz Specjalista ds. system6w
posiada do6wiadczenie w zarzqdzaniu zasobami ludzkimi, od lat zaanga2owany przy poprzednich
FAdministracji;
Edycjach wakacyjnych przejazd6w z przewodnikiem PTTK oraz przy organizacji bezplatnych przejazd6w miqdzy muzeami
podczas Europeiskiej Nocy Muze6w.
Do zadaf koordynatora w ramach projektu nale2ed bqdzie:
-Zarzqdzanie projektem
-Ewaluacja i monltoring
-Kontrola i koordynacja pracy
-Czuwanie nad przebiegiem wszystkich dziala6 przewidzianych w projekcle
Kierowcy - posiadajqcy wymagane uprawnienia do kierowania autobusem:
- Adrian Nikola.iuk
- Pawel Poplawski
Fotograf:

- Marcin Koczorowski
- tukasz Olszewski

lnformatorzy:
- Kacper Rudnicki
- Jakub Olszewski

- Krzysztof Dakowicz

Zasoby rzeczowe
Zabytkowe autobusy nale2qce do Stowarzyszenia

ut ur

lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego
r,,\,art056 PLN
160,00 zl

Rodza.i kosztu

Lp

Bilety pa mi qtkowe (25Oszt)
Gadrety rekla mowe dtugopisv ( lOOs zt)
Ga d2ety rekla mowe - s mycze

1

2
3

(1OOs zt)

reklamowe - opa s ki
odblaskowe ( looszt)
Kos zule z logo (4szt)
P la katy 43 (1Oszt)
Ulotki (25Os zt)
Koszt przejazdu a utobus 6w
Ga dzety

4
5
6
7
a

\ruyna grodzenie

9

i

(2 osoby na przej

z innych

i.6del
zl

25O,OO zl

2,O,OO zl

zl

435,OO zl

435,OO zl

zl

zl

22O.OO zl

zl

600,OO zl

600,OO zl

zt

zt

zl

2OO,Oo

zl

2OO,OO

23S,OO zt

235,OO zl

2l

3 24O,OO zt

3 24O,oO zl

zl

360,00 zl

360,OO zt

zl

5OO,OO

zt

zl

2OO,OO

zd)

Fotograf
11
Obsluga tech niczna
L2.
Przewodnik
13
Koordynator proj ektLl
a4
Koszty ksiegowe
Suma wszystkich koszt6w realizac.ii zadania

dotacji
160,OO zl

22O,OO

nformator6w
a

Z

10

5OO,OO

zt

zl

1 ooO,OO zl

zt

a 2OO,OO zl

zl

L OOO,OO zt

1 OOO,OO zl

zl

4OO,OO

zl

zl

OOO,OO

zl

L 2OO,OO zt

a

10

2OO,OO

4OO,OO

zl

OOO,OO

zl

9

1 OOO zt

Oiwiadczenia
O3wiadczam(-my),

ie:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylecznie

w

zakresie dzialalnoici poiytku publicznego

oferentatt6w);

2)

pobieranie dwiadczefi pieniQinych bAdzie sie odbywaa wylacznje w ramach prowadzonej odptatnej dzialalno(ci po2ytku
public2nego;
3) oferent* / €4ere€€ii skladajacy niniejs2e oferte nie zalega(-ja)* / +alega# z oplacaniem nale2noici z tytulu zobowiQzai
podatkowych;
4) oferent* / e+e{€n€i! skladajqcy niniejszQ oferte nie zalega(-.ia)* / zalegatidl z oplacaniem naleinoici z tytulu skladek na

5)
6)
7)

ubezpieczenia spoleczne;
dane zawarte w czqki ll niniejszej oferty sE zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym' /iihq-|vlaa€ir',q-e{r/
wszystkie informacje podane w oiercie oraz zalecznikach sa zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

+,

w zakresie zwiEzanym ze skladaniem ofert, w tym
a

z

gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,

takie wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, ktorych dotyczE te dane, zloiyly stosowne oswiadczenia

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

DU

PREZE
KI ub

Miejskiel

Mihanrk

iliiirt"Nxotbluk

in

SEKBEJARZ

r'::?y::.1:iy,{NK:M
"Kacqer Rudnicti

(podpis osoby upowainionej lub podpisy
os6b upowainionych do skladanla oawiadcze6
wo iw mienlu oferent6w)
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ul. Swobodna 36/44, 15-756 Blaty6tok
:

!r2.31!{8-9i. xDS:

00103313!3, REGoil: 20028q'"
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