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Przewodniczqcego Kom itetu do spraw
Poi ytku Publicznego z dnia 24 paidziernika

2018 r. (poz. 2055)

. ~$g.t PlfkJ~

L.

Zalitcznik nr 1

WZ6R
UPROSZCZONA OFERTA REAUZACJI ZADANIA PU BLlCZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypefniania oferty:
OfertE; naleiy wypeln ic wylClclnie w bialych pu stych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy
poszczeg61nych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: "pobieranie* /niepobieranie*" oznacza, ie naleiy skreslic niewlasciwq odpowiedz,
pozostawiajqc prawidlowq. przykl ad : "pobieranie* /Aie~obieFaAie*" .

I. Podstawowe informacje 0 zloionej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do ktorego jest adresowana oferta
2. Rodzaj zadania publicznego 1)

W6jt Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzynska 16. 66- 435 Krzeszyce
Zadania z zakresu oswiaty i kultu ry, aktywizacji senior6w w obszarze jE;zyka
angielskiego, technologii informatycznych i kulinari6w wloskich.

II. Dane oferenta{-tow)
1. Nazwa oferenta(-tow), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze S"dowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
eChalienge Foundation, UI. Kazimierza Wielkiego 16/ 3, 65-047 Zielona G6ra;
NIP: 9292050988, REGON: 38784220700000,
KRS:0000876904
www.foundation .echal lenge.1:11
Tel. +486676738 09

2. Dane osoby upowainionej do skladania
wyj~niel'l dotycz"cych oferty (np. imiE; i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Marta Derlatka
+48 667 67 38 09
Marta.derlatka@echallenge.pl; biuro @foundat ion.echallenge.pl

III Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytul zadania publicznego
2. Termin realizacji zadania publicznego 2)

1)

2)

"Wychowanie przez odkrywa nie"- odkrywanie ku ltury i kuchni wloskiej z
elementami jE;zyka angielskiego i wloskiego.
Data
120.04.2022
1 Data .
. 120.06.2022
rozpoczE;cia
zakonczenla

Rodzaj zadania zawiera si~ w zakresie zadan okreslonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
publicznego i 0 wolontariacie (Dz . U. z 2018 r. poz . 450, z poin . zm.).
Termin realizacji zadania nie moie bye dluiszy nii 90 dni.

0

dzialalnosci poiytku

3. Syntetyczny opls zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
,Wychowanie przez odkrywan ie"- odkrywa nie kultury i kuchni wfoskiej z elementami
warsztatow kulinarnych dla Klu bu Seniora, podczas ktorych

dzj~ki

b~dq

kompetencj~ j~zykowq

mieli

okazj~

poznac

kultur~

wfoskq, oraz

poszerzyc

j~zyk a

angielskiego i wloskiego to propozycja

wykorzystaniu t ech nologii informatycznej uczestnicy warsztatow

U.

angielski) w zakresie kulinarnych specjafow z

regionow Wfoch/ kompetencje z zakresu informatycznych.
Wykorzystanie technologii informatycznych domeny GSuite (Meet), wy korzystywan ej do nauki zdalnej online, pozwoli takie na
prowadzenie warsztatow w czasie rzeczywistym z lektorem wfoskim, przyczyni si ~ do poszerzenia wiedzy Seniorow z moiliwosci pracy
narz~dziem

informatycznym i wykorzystaniem w dalszym iyciu codziennych r6i nych technik online. Dodatkowo dzi~ki aplikacji

PAD LET (tablica interaktywna) uczestnicy w projekcie
b~dCl

b~dq

mieli moiliwosc pracowac z lektorem z zagranicy wspolnie. Na tablicy tej

widniaty przepisy wykonywanego dania wfoskiego w dwoch

j~ zykach

obcych ( angielskim i wtoskim) oraz polskim, ktore

uczestnicy b~dq tworzyc samodzielnie lub w zespofach max 2 osobowych podczas warsztatow online z lektorem zagranicznym . Zaj~c ia
e b~dCj odbywac

si~

na miejscu w Klubie Seniora w Krzeszycach w ustalonym term inie mieszczqcym

si~

w harmonogramie zadania i

po uzgodnieniach grafikow Klubu.
Na czas projektu Fundacja
~ykonanych

udost~pni dost~p

do tablicy PADLET. Na PADLET umieszczone zostanCl rezultaty prac uczestnikow kursu

podczas wa rsztat6w kul inarnych.

Miejscem realizacji zadania jest Klub Seniora w Gminie Krzeszyce, grupCl docelowa 15-20 osob. Proj ekt obejmuje 2 spotkania : pierwsze
z warsztatow informatycznych, drugie kuli narne. Warsztaty

j~zykowo-ku linarne

prowadzone

b~ dCj

metodCj online bazujqc na

~ost~pnej tech nologii platformy GSuite z lektorem zagranicznym .

4. Opis zaktadanych rezultat6w realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiunic:cia
Nazwa rezultatu
rezultat6w (warto~t
docelowa)
Wskainik
efektywnosci
wyedukowana
Rezultatem gotowym projektu jest wskainik projektu to
z danego
ilosci uczestnikow klubu seniora i ich dost~p grupa uczniow
zakresu- 100%.
do wsparcia;
Wa rsztaty informatyczne dla uczestnik6w
Warsztaty kuli narne

Spos6b monltorowania rezultat6w I ir6dto
informacji 0 osiunic:ciu wskainika
Certyfikat ukonczenia warsztat6w potwierdzony
wykonan iem dania wtoskiego i umieszczeniem
na tablicy PADLET efektow swojej pracy.
Certyfikat ukonczenia warsztatu z aplikacji
PADLET i uzytkowania aplikacji GSuite.
Dokumentacj a fotograficzna na social mediach
Fundacji.

5. Kr6tka charakterystyka Oferenta, jego do~wiadczenia w realizacji dziatan planowanych w ofercie oraz zasob6w, kt6re bc:dCl
wykorzystane w realizacji zadania

~p6fka eChalienge w dnlu 29.10.2020 r. zfozyfa o5wiadczenie woll

0

ustanowieniu fundacji pod nazwCl "eChalienge Foundation".

~ykorzystujClc potencjaf osob w spotce eChalienge pracujCjcych na rynku inform atycznych od ponad 16 lat eCh alienge Foundation

amierza:
•
•
•

popularyzowac idee ks zt atcenia przez cale zycie
popularyzowac n auk~ i edukacj~
rozwijac zainteresowa nia naukCl jako obszaru atrakcyjnych poszukiwan i przeiyc

popularyzowac wiedz~ z obszaru nowych technologii, wykorzystywania j ~zy kow obcych w iyciu szkolnym, prywatnym i
dalszym zawodowym
•

podnosic poziom wyksztalcenia dzieci i mlodzieiy, zwlaszcza z obszarow wiejskich, miej sko-wiejskich i malych miast

•

tworzyc i wyrownywac szanse edu kacyjne, moi liwosci rozwoju i samorealizacji

Statut Fu ndacji § 3 mowi

0

zaloieniach pracy:

Celem Fundacji jest dzialalnosc oswi atowo-naukowa szczego lnie w zakresie:

1.

2.
3.

Popularyzowania nauki i edukacj i. Rozwijania zainteresowan ia naukq jako obszaru atrakcyjnych poszukiwan i przeiyc.
Popularyzowa nia wiedzy z obszaru nowoczesnych technologii i wykorzystania j~zykow obcych w iyciu szkolnym, prywatnym
i dalszym zawodowym. ,
Podnoszen ia poziom u wyksztakenia dzieci i mlodzieiy, zwfaszcza z obsza r6w wiejskich, miejsko-wiej skich i malych miast.
Tworze ni a i wyrownywania szans ed ukacyjnych, moiliwosci rozwoju i samoreal izacji.
Popularyzowania idei kszt atcenia przez cale iycie.

~ako Fundacja zamierzamy wp rowadzac dzieci i mtodziei w swiat informatyki fqczqc to z ko mpetencj<j j~z yka obcego poprzez:

•

wykfady online z zagranicznymi podmiot ami umoiliwiaj<jce poszerzenie wiedzy nt.:

•

- kult ury
- organizacji danych prz edsi~biorstw
- przedsi~biorczosci
- kontakt6w m i ~ dzy lu dzk i c h i wykorzystania zdolnosci interpersonalnych w pracy gru powej
wymiany m i ~dzy n arodowe z mlodzieiq szkolnq

•

orga n izacj~

prakt yk/staiy w podmiotach zagranicznych

~ako Fundacja zorganizowal ismy dla Techn ikum w Czerwiensku w ramach przedmiotu przed si~ biorczosci dwa warsztaty:

l)W dniu 4 marca 2021 r" w godzinach 10:00-12:00 - Marta Derlatka (eChalienge Fo un dation) oraz Ki nga Tarkiewicz (TheSolver) w
amach

z aj~c p rzeds i ~biorczosc i

dla mtodzieiy szkoly licealnej przeprowadz<j

pre lekcj~

pt. "Od ubezpieczen do informatyki - jak

praktycznie wykorzystac wi e dz~ merytorycznq w obszarze wd roien systemow inform atycznych".
2) W dniu 22 kwietnia 2021 r., w godzinach 10:00-12:30 - Marta Derlatka (eChallenge Foundation) oraz Katarzyna Cebulska-Bajera w
ramach zaj~c przedsi ~biorcz osci dla mlodzieiy szkoly licealnej przeprowadz<j prelekcj~ pt. "Zarz<jdzan ie przedsh:biorstwem - rola
informatyki i zarzqdzania cyfrowego w procesach zarzqdczych w firmie".
3) 27 maju 2021 r. warsztaty godz. 10:00-12:30
Marta Derlatka (eChalienge FOUNDATION) & Iwona Biesiadecka w ramach z aj~c prze d si~biorczosci dla mlodziei y szkoly licealnej
przeprowadzq prelekcje " Elementy prawa w procesach informatycznych. Po co Nam ta umowa i co jest w niej szczeg61nie waine"
oraz projekt "Wychowanie przez odkrywanie": projekt dla mlodzieiy li cealnej obejmujqcy spotkania online (6h) ze Stowarzyszeniem
ustEnglishRoma i native speaker' em, ktory poza lekcjami online, obejmowal wirtualny spacer po Rzymie i poznawanie zabytku i jego
historii Jakim jest Koloseum. Praca na interaktywnej tablicy PADLET. Calosc

zaj~c:

odbywala

si~

zdalnie w j~zyku angielskim.

~

Prezes- mgr ini. M arta Derl atka; wyksztakenie wyisze informatyka i telekomu nikacja, przemysfowe systemy informatyczne, mgr
zarzqdzania

przedsi~biorstwem

(MBA), psychologia w biznesie( Uniwersytet Leona Koi minskiego}, j~zyk niemiecki

-Iaureatka konkursu "Strong Wom en in IT" 2019, " Strong Women in IT Global" 2021
nauczyciel w szkole sredniej

U. niemiecki, informatyka, p rzeds i~bio rczosc)

'.
~eata Gorniak - dyplomowana ksi~gowa

~ad a Fundacji 

1. Iwona Biesiadecka
2. Justyna Pacyna
3. Kinga Tarkiewicz
Iwona Biesiadecka :
Absolwentka Uniwersyt etu Wroclawskiego z tytutem magistra prawa.
Ponad 18-letnie doswiadczenie zawodowe, w tym 16-letnie doswiadczenie w obszarze zamowien publicznych w braniy
informatycznej, a takie ponad 13-letnie doswiadczenie w zarzC}dzaniu zespofem, w tym rozproszonym w kilku lokalizacjach.
Szeroka wiedza z zam6wien publicznych poparta licznymi szkoleniami i stud iami podyplomowymi z tego zakresu, a takie
duia wiedza w zakresi e zarzqdzania
oraz opracowywania procedur dotyczC}cych procesow sprzedaiy i ofertowania.
Nastawiona na cel, kreatywna w dZiataniu, potrafi podejmowac sprawnie decyzje, lubi prac~ w zespole i ch~tnie dzieli si~
zd obyt'l przez siebie wiedz<l. Posiada u miej~tnosc efektywnego dziatania pod wptywem stresu i pod presjq czasu .
Cel zawodowy: optymalizacja procesow biznesowych z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, w polqczeniu ze zdobywan iem
nowych doswiadczen w obszarze zam6wien publicznych, a takie podnoszenie kompetencji w zarzqdzaniu zespotem i
zarzqdzaniu zmianq.
prywatnie uwie lbia podr6ie, poznawanie nowych ludzi i innych ku/tur. Re/aksuje lq tworzenie kuchennych rewo/ucji we wfasnym
'Pomu - gotowanie i pieczenie to lej tywiol.

Uustyna Pacyna:
•
Wieloletnie doswiadczenie zawodowe w obsludze klienta w sektorze B2B w przedsi~biorstwach produkcyjnych .
Ostatnie kllka lat nowe wyzwanie w dziale zakupow w firmie produkcyjnej zwi<jzane z analizq potrzeb materialowych,
•
warunkam i zakupowymi, negocjacjami.
•
Praca na swiatowych systemach klasy ERP (SAP) w obszarach logistycznych
Iprywatnie sq dla lustyny najwainiejsi ludzie i relacje, kt6re z nimi buduj£:. W wolnym czasie jei dzi na ro werze, trenuje Kettler oraz
,spaceruje z psem.

~inga Tarkiewicz :

•
•
•
•
•

Uniwersytet Wroclawski Wydzial Historii - Historia mgr
Uniwersyt et Ekonomiczny - MBA
Uniwersytet Ekonom iczny - podyplomowe studia Zarz'ldzanie Projektami
Certyfikat Change Management Foundation
Certyfikat Prince 2

W wolnym czasie szydelkuje, czyta kSiqtki, uprawia fitness, kick-boxing, jeidzi na rowerze, uwie/bia podr6te dzi£:ki czemu udalo sit:
zwiedzic odrobint: swiata, milosniczka kotOw.
~ ustEnglishRoma- Stowarzyszenie zaloione w 2015 roku w Rzymie, aby pomoc dzieciom z biedniejszych rodzin utrzymac ten sam

poziom j~zyka angielskiego, nii w rodzinach bogatszych . Kursy odbywafy si~ regularnie. Nauka poprzez zabaw~ w obszarach sztuki,
storytelling' u (opowiadanie czytanych historii po angielsku), czego efektem byla pod kon iec kursu w roku szkolnym
r.vlasnor~cznie stworzona ksiqika z opowiesciami po angielsku i ilustracjami wykonanymi przez uczestnikow kurs6w. Regu larnie
pd bywafy si~ takie lekcje gramatyki angielskiej. Stowarzyszenie rozpocz~o wsp6lprac~ poza prywatnymi kursami z plac6wkami
pswiatowym i, z przedszkolami, jako dodatkowy nauczyciel w gronie pedagogicznym. Dzieci UCZq si~ lepiej poprzez zabaw~, stijd
podprogowo przyswajajq wi~cej informacji z j ~zyka obcego, uczestniczC}c w zaj~ciach zabawowych . Stowarzyszenie poczqtkowo
r"vsp6lpracowalo z dziecmi 3-6, kolejnym etapem byfy dzieci 8-12. Obecnie Stowarzyszenie wspotpracuje r6wniei: z mtodziei ij .
~oto wania,

~oroslymi.

•
I

ktad wtasny nierzeczowy eChalienge Foundation w wysokosci st awek rynkowych 3100 pin pokrywa obszary:
1. udost~pnieni a licencji PADLET dla uczestnik6w w arsztatow
2. koord ynacji projektem ze strony Fundacji
3. wsparcia ksi~gowe go w rozliczeniu projektu
4. konsulting merytoryczny podczas prowadzenia proj ektu w zakresie inform atycznym

IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacj i zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Zakup licencji PADLET [ ok. $99]- 1 szt.
Warsztat z uiytkowania na rz~dzia
PADLET i GSuite na miejscu w
Krzeszycach( 2 h na miejscu w
Krzeszycach w Klubie Seniora ). Grupa
max do 20 os6b.
3.
Nauka z lektorem zagranlcznym ( kurs
gotowania w j~zyku polskim z
elementami j~zyka
wfoskiego/ angielskiego) - 1 x wa rsztat
3 h.
4.
Koordynacja catym projektem
5.
Obstuga ksi ~gowa zad ania
6.
Konsulting merytoryczny podczas
prowadzenia projektu w zakresie
informatycznym. ( do 2h)
Suma wszystkich koszt6w realizacji zadania

1.
2.

Wartosc
PLN

Z dotacji

Z innych
ir6det

400

400
1500

1500

2000

2000

1500

1500
800
400

400

400

7000

3900

3100

800

V. Oswiadczenia
Oswiadczam(-my), ie:
1) proponowane zadanie publiczne b~dzi e realizowane wytqcznie w zakresie dziatalnosci poiytku publicznego
oferenta( -tow);
2) pobieranie swiadczen pi eni~i nych b~dzie s i ~ odbywac wytqcznie w ramach prow ad zonej odplatnej dzialalnosci
poiytku publicznego;
3) oferent* / efeFeR ci* skladajqcy niniejszq ofert~ Rie lalega ( j q)* / zalega(-j q)* z oplacaniem na leinosci z tytulu
zobowiqzan podatkowych;
4) oferent * / efeFeRci* skladajqcy niniejszq ofert~ Aie lalegal jq) * / zalega(-j q)* z oplacaniem nalei nosci z tytul u
sktadek na ubezpieczenia spoleczne;
5} dane zawarte w cz~sci II niniejszej oferty Sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqd owym* / innq wlasciw,!
ewidencjq*;
6) wszystkie informacj e podane w ofercie oraz zalqcznikach Sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7} w zakresie zwiqzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywan iem danych
osobowych, a takie wprowadzaniem ich do systemow inform atycznych, osoby, ktorych dotyczq te dane, zloiyty
stosowne oswiadczenia zgodnie z przepisami 0 ochronie danych osobowych.

······ ~· ·?A·· ·· : · 1J- ·~ ··· >·~"itt~·n · ·· ·

...... J.gJ.c:~rLQ.. ........J/......~.t
(pod pis osoby upowainionej IUb podpisy
osob upowainionych do skladania oswiadczen
wol i w imieniu oferentow)

Data

.A.4.,...r:i:1.....o!?~t..v. ..\....... .....

