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OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
(data i rniejsce złoŻenia oferty
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OFERTA

oRGANIZACJIP0ZARZĄDoWEJ(-YCHyPODMIOTU (-oW), o KTORYM (-YCH) MoWA W ART
3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r.oDZIAŁALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGo
I O WOLONTAzuACIE (Dz. U. 22010 r. Nr 234, poz. 1536)r),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultu^ry i dziedzictwa narodowego
(r o

dzaj zadania

p

ub

I i

c

))
zne go2

IIZlot Sikawek Konnych w Chrzelicach
(|Ąuł zadania publicznego)

w okresie od 01.07.2013 r. do

3

1

.09.2013

r.

W FORMIE
WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

PRZEZ
POWIAT PRUDNICKI
(organ admin istracj i publicznej

)

składana na podstawie przepisów dziafu II rozd,ziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
o działalnościpoŻy.tku publicznego i o wolontariacię

r

.

I. Dane oferenta/oferentówl

)3)

l)tazwa: OCHoTNICZA STRAŻ POZARNA w CHRZELICACH
2) fonna prawna:o)

(x) stowarzyszenie
()

kościelna osoba

()flindacja

prawna

(

() spółdzielniasocjalna

)

kościelnajednostka organizacyjna

()inna...

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowyrn, w innym rejestrze lub ewidenc.ji:5)

0000034516
4)

data

wpisu,

rej

estracj i lub utworzenia:6) 20.08.200 I

5) nr NIP: 755-17-29-717 nr

r

REGON: 531631376

ó) adres:

-mib;s-cowoŚć:lW
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7)
gmina: BIAŁA powiat:8) PRUDNIK
województwo:
kod pocztowy

oPoLSKIE
: 48

-220 poczta'.

ŁĄCZNIK

7) tel.: 501238042 faks:

e-mail:

CHMELICE@WP.PL

8) numer rachunku bankowego: 83 8903 0002 9001 0000 2222 0001

nazwabanku:

BANK SPOŁDZIELCZY w BIAŁEJ

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentówl):
a) JózefRoden

b) Michal Luty
c) Graąma Dolak
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o któryIn tnowa
w ofercie:e)

oSP CHRZELICE' CHRZELICE 27A48-220 ŁĄCZNIK
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących
GraŻyna Dolak, T el 50 1238042

ofeĄ (imię i nazwisko oraznr telefonu kontaktowego)

ot działalnoŚci poŻ
a) działainośćrrieodpłatna pozytku publicznego:

l.

2.
3.
4.
5.
6.
7 .
8.

Prowadzenię działalnościmającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tynl
zakresie z insty'tucjami i stowarzyszeniami,
Branie udziału w akcjach raturrkowych przeprowadzanych w czasie poŻarow, zagroŻeń
ekologicznychzwiązanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
Informowanie ludności o istniejących zagroŻeniach pozarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi.
Rozwijanie wśród człoŃów ochotniczych straŻy pozarnej kultury flzycznej i spot1u oraz
prowadzerrie działalnościkultura|no-oświatowej i rozrywkowej.
Uczestniczenie i reprezentowanie oSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronię przeciwpoŹarowej.
Rozwijanie współpracy regionalnej i rniędzynarodowej.
Działanle narzeez integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów oraz współpracy między
społeczeństwami.

b) działalnoŚć odpłatna pozytku publicznego

nie dotyczy

13) jeŹeli oferęnt /ofęrencil)prowadzi/prowadząl)

działalnośćgospodarczą:

....

.NIE DOTYCZY

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców
b) przedmiot działalnościgospodarczej

I

II. [nformacja o sposobie reprezentacj i oferentów wobec organu
podstawy prarvnejro)

ad

ministracj i publicznej

w

raz z przytoczeniem

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka chara
ka zadania nublic
Zadanie publiczne obejmuje zorgarizowanie, przygotowanię i przeprowadzenie |mptęZy
nawiązującej do tradycji, historii i sztuki Powiatu Prudnickiego. Ma to być kontynuacja
zapoczątkowanego rok temu ,,I ZIotu Sikawek Konnych''. Impreza będzie prezęntacją dorobku
kulturowego i historycznego wsi Chrzeltce otaz Zaprzyjużnionych jednostek oSP. ,,II Zlot
Sikawek Konnych'' ma być spotkaniem w którym wezmąudziałjednostki oSP z obszaru
powiatu prudnickiego oraz województwa. Zlot ten będzie okazją d|a zaprezentowania przez
poszczegolne jednostki swoich historycznych wozów bojowych. Przeprowadzone będą
zadania sprawnościowe z udziałem historycznych wozów bojowych i zostanie
przeprowadzony konkurs na ,,Najładniejszą sikawkę konną'' gdzie głosy będzie oddawać
widownia. Dodatkową atrakcją będzie wystawa historii oSP Chrzelice gdzie oprocz zdjęc
zaprezentujemy stale umundurowanta. Przeprowadzimy równiez konkurs wiedzy o historii
naszej wsi dla młodszej częściwidzów. Zorgantzowana zostanie wystawa modeli wozów
strazackich z całego świataod historycznych po współczesne. Pamiątką po ,'II Zlocie Sikawek
Konnych'' będzie Zamontowana na ścianieremizy oSP Chrzelice ozdobna gablota Z
historyczną figurką Św. Floriana.

wskazu'iących na l<onieczność wykonania zadania publiczne

ich

n oraz skutków

.,II Z\ot Sikawek Konnych'' w Chrzelicach daje nie tylko mozliwośó poznania historii i l<ultLrry
miejscowości i pożarnictwa, ale takze stwarza szansę doskonalenia swoich r'rmiejętności i wyniianę
doświadczeń.Imprezajest doskonaĘm sposobem Zapoznania się z lristorią oSP poprzez zabawę, jest
to kultywowanie tradycji naszego regionu. okazja do promocji kultury idziedzictwa które cieszy się
duzym zainteresowaniem zarówno dorosĘch jak i młodzieży oraz dzieci. Dzięki rywalizacji i
doskonałej zabawie, staje się formą zachęty mvłaszcza dla młodego pokolenie aby związać się w
przyszłościze słuŻbą strażacką, promować zdrowy tryb życia oraz kulturę i sŻukę. Poprzez
zorganizowanie wystawy historii naszej oSP mieszkancy a zwłaszcza młodsza częśćzapozna się z
dorobkięm naszej jednostki a także pozna historię naszej remizy oraz zobaczy jak zmieniało się
umundurowanie przez lata. Zorganizowanie konkursu wiedzy o przeszłościnaszej wsi spowoduje
wzrost zainteresowania wśród dzieci naszą lristorią a atrakcyjność nagród zmobilizuje je do
poszerzenia swojej wiedzy na ten temat. Zaprezentowanie przygotowanej wystawy dodatkowo
uatrakcyjni nasze przedsięwzięcie, pokaze w sposób prosty i obrazowy poczynania naszych straŻaków
zvvłaszcza waŻniejsze akcje gaśniczeoraz sukcesy spońowe na różnego rodzaju zawodach. Będzie to
dodatkową okazją do zapoznania uczestników z osiągnięciami oSP Clrrzelice. Wystawa modeli
strażackich wozów bojowych przybliŻy lristorię motoryzacji w strazy na świecie.Wyeksponowana
stara figurka Sw. Floriana znaleziona na jednym ze strychów będzie kolejnym przykładem dbania
naszej społecznościo dziedzictwo ku|turowe tej rniejscowości a jednocześnie uatrakcyjni otoczenie

adresatów zadania oublicz

Adresatami zadanta jest społeczeństwo Powiatu Prudnickiego. Szczególną grupę adręsatÓw
stanowią osoby Związane zę sŁuŻbą straŻacką oraz Załogijednostek ochotniczej Strazy
Pozamej naszego powiatu i województwa.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych

szczególności ze wskazaniem
zadania.l

l)

w jaki sposób przyczyni się to do

z realizacją zadania publicznego, w
podwyższenia standardu realizacji

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferencil)otrzymal/otrzymalil) dotację na dofinansowanie
inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane,
organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzYmania

NIE DOTYCZY

6. Zakładane ce|e realizacii zadania nubliczne o oraz

1
2
3

4
5

ich rea

Kulty"wowanie tradycji i szerzenienie wiedzy o historii i dziedzictwie narodowym.
Szerzenie wiedzy o historii naszej wsi wśród dziecj i młodzieŻy
Promocja Powiatu Prudnickiego poprzez przejęcie patronatu Starosty Prudnickiego nad
LmpteZą.
Przedstawienie osiągnięć jednostki oSP w Chrzelicach w zakresie poŻarnictwa.
Stworzenie alternatywy spędzenia wolnego czasu.

7.

Miejsce realizacji zadania publicznego

Geograficznie: Boisko Spoftowe w miejscowości Chrzelice, gmin Biała, powiat Prudnik, -woj.
opolskie
Administracyj nie : Remiza str aŻacka w Chrzelicach, Chrzel ice 27 a 48-2Ż0 Łącznik
działań w zakresie realizac

bliczne

Zadanie będzie realizowane ptzęz wykonanie następujących działań:
przygotowanie terenu: wykoszenie or azj ego wyrównanie,
2 edycj a materiałów promuj ących imprezę (plakaty, zapr o szenia),
J
reklama internetowa i prasowa,
4 zabezpteczenie imprezy pod kątem: bezpteczenstwa ppoż. i zdrowia,
przygotowanie wystawy o osiągnięciach oSP Chrzelice,
5
6 przygotowanie konkursu dla dzieci i młodzieżyze znajomości historii
7 przeprowadzenie,,Il Zlotu Sikawek Konnych"
nktłrsr:lil-iedzy o'
9 przeprowadzenie konkursu na,'Najładniejsząsikawkę konną"
10 stworzenię możliwościwymiany informacj I oraz nawiązanie kontaktów społecznych
mieszkańców Chrzelic i zaproszonych gości
11 Uporządkowanie terenu po imprezie.
12 Podsumowanie imprezy przezprezentację efektÓw zadaniaw prasie i na stronie
internetowej.
1

9. Harmonogramtt)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.07 .20'13r. do

31 .09.201 3r.

Poszczególne działania w zakresie

Terminy realizacji

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

realizowanego zadania

poszczegolnych

działanie w zakresie realizowanego zadania

publicznegola)
1. Działania promocyjne:
a) przygotowanie i umieszczenie

informacji o imprezie na
stronach internetowych
www.biala.qmina.pl
www.ospchrzelice.qL
b) plakaty
c) ogłoszenia w lokalnej prasie

publicznego

działań

01.07.2013r.01 .08.2013r.

Zarzad OSP Chrzelice

15 07 2013r.01.08.2013r.

Zarząd

oSP Chrzelice

01.07.2013r.-

,,Panorama Bialska"

0'l .08.2013r.

Zarząd

oSP Chrzelice

d) zaproszenia

01.07.2013r.01 08 2013r.

Zarząd

oSP Chrzelice

01.07.2013
04.08.2013

OSP Chrzelice

2. Przy gotowanie miejsca
wyeksponowania figury św.

Floriana.

3.Przygotowanie miejsca
przeprowadzenia imprezy
(wykoszenie traw, rozstawienie
sprzętu )

r.
r.

01.08.20'13r.04.08.2013r.

Strazacy OSP Chrzelice

A.Zap ew nienie bezpieczeństwa

podczas imprezy
a) zabezpieczenie

04.08.2013r.

przeciwpoŻarowe
b) punkt medyczny
5. Przeprowadzenie imprezy:

OSP Chrzelice

04 08.2013r.
Strazak-ratownik
04.08.2013r.

a) Przeprowadzenie konkursów

Zarząd OSP Chrzelice

z udziałem,,sikawek konnych'',
przeprowadzenie konkursu
wiedzy o historii Chrzelic
b)wręczenie nagród rzeczowych,
pucharów, dyplomów i
upominków.
c) poczęstunek dla zawodników

04.08.2013r.

6. Uporządkowanie terenu po

05.08.2013r.08.08.2013r.

imprezie

Podsumowanie irnprezy
przez prezenta cj ę efektów

7.

zadania

04.08.2013r.

13.08.2013r.31 .09.2013r.

Zauad OSP Chrzelice

Zarząd oSP Chrzelice

Strazacy OSP Chrzelice
Zarząd oSP Chrzelice

10.

Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegors)

ych stro ny
www.ospchrzelice.pi, www.biaia.gmina.pl; (z dotychczasowych doświadczeń wynika, Że jest to
w sumie blisko 10 000 wejśó miesięcznie)
2. Publikacje prasowe w gazetach,,Panorama Bialska'' (miesięcznik)- dotarcie do
potencjalnych czytelników gazety _ 1200 szt.; (dane średnianakładow). Informacje dot.
zadania będą publikowane dwukrotnie w prasie - przed i po jego realizacji.
3.Udział do 100 strazaków.
4.Udział dzięci w konkursie- min. 10 osób.
l . Potencj alnie ni eo gr aniczona |iczb a i ntemautó w odwiedzaj ąc

:

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania putllicznego

LP:

ze wzgledu na rodza kosztów:
Rodzai kosztów

Koszt

Z tego z

całl(owlty

Ztego z

wnloskowane-l
dotacji (w zł)

Irnansowycn
środków własnych,
środków z innych

(w zł)

ł

i

(-)

'a

0)

0)

.o

'o

@

o

osobowego,
w tyrn pracy
społecznej

członków
wolontariuszy

o

(w zł)

Koszty promocji:
a) promocja intemetowa
b) plakaty

PUN )Lld

z wkładu

iświadczeń

N

N

V
I

żródeł oraz wpłat i
opłat adresatów
(w zł)*

Koszt do

H

150,00

000

0.00

150,00

Szt.

250.00

250,00

0.00

0.00

30,00

0,00

0.00

30.00

00,00

0.00

100.00

t0

15,00

50

5.00

2

15,00

H

20

5,00

szt

c) ogłoszenia w prasie
d) zaproszenia
r

0.00

Koszty merytoryczne:
a) Wykoszenie traw i

przygotowanie terenu
- praca ludzi
- praca sprzętu

i 5.00
50,00

t 50.00
500,00

0.00
0"00

0.00
0,00

l 50.00
500.00

b) zabezpieczenie
przeciwpożarowe

15.00

ł 50'00

0.00

0.00

150.00

c ) punkt medyczny

15,00

75.00

0.00

0,00

75.00

15,00

d) Przeprowadzenie

konkurenc.ii
-praca ludzi
-praca sprzętu

50.00

300.00
100.00

0.00
0,00

0.00
0,00

300.00

e) Przenośne

175.00

370.00

370.00

0.00

0.00

150.00

150.00

0.00

150.00

0.00

r

00.00

f)ubezpieczenie OC

g) Konkurs Wiedzy o

Chrzelicach

-

przygotowaniu i
przeprowadzeniu

lJ;

h) wręczenie nagród
- nagrody rzeczowę za'.
I

mie.jsce..Zlot"

II miejsce ,.Zlot"
III rniejsce,.Zlot"
- puchary i statuetki
-

dyplomy

i)koszulki dla

300,00

l0

250,00
200,00
50.00

Szt.
Szt.
Szt.

szt

300.00
250.00
200,00
500.00

0.00
0,00
0"00

r00

150

Szt.

3

s0,00

0.00
3 5 0.00

15

20,00

Szt.

300,00

0,00

150

120.00
00,00
80.00
-ł5
no

0.00
0.00
0,00
0,00

200

200,00

0.00

3

100

300.00

I

s00

500,00

0,00

000,00

15,00

l 50,00

15.00

30,00

olganiZatorów

j) Konkurs Wiedzy o
Chrzelicach
-I miejsce
-ll mie-isce

-lll

120

miejsce

100

-dyplomy

80

r

k)Konkurs na
,.Na.iładniej szą sikawkę

konną''Tablica pamiątk
l)wystawa:
stojaki do ubrań histor.
ł) gablota na,.Floriana"
m) wyzywienie dla

uczeStników
m) uporządkowanie
terenu po imprezie

t00

l0

r

n)podsumowanie imprezy
2

rzewldywan e Żr Ódła llnansowani a zadania
Wnioskowana kwota dotacj i
4505,00

2

Srodki finansowe wlasne'''

J

Srodki ftnansowe z innych żródeł ogołern (środki finansowe wymienione w pkt.
3.1-3.3)'

3.1

8^8Ż"/"

1)

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego'')

3.2

środki finansowe z innych Źródeł publicznych (w szczególności: dotacje
z budzetu państwa lub budzetu jednostki samorządu tery'torialnego, furrduszy
celowych, środkiz funduszy strukturalnych)l7)

J.J

pozostałe' '

Ą

Wkład osobowy (w tyn świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

5

ogółem (środki wymienione w pkt l- 4)

-3++if

ó00'00

66,25o

J'-t}soweś+edki- zjnqleh

ł ródełpubliczn

Nazwa organu administracj i publicznej
lub innej jednostki sęktora finansów

publicznych

yc

0zł

.. /o

0zł

.. /o

0zł

.%

0 z'ł

o/

O/

o/

l695'00zł

24"930h

ó800'00zl

1000

h2l.-

Kwota środków
(w zł)

Informacja o tym, azy
wniosek (ofefta)
o przyznante środków
został (-a)

rozpatrzony(-a)
pozy'tywnie, czy teŻ nie
został(-a) jeszcze
rozoatrzonv(-a)

Temin rozpatrzenia

-

w przypadkLr wniosków
(ofert) nierozpatrzonych
do czasu złoŻenia

niniejszej ofeny

TAK/NIE')
Uwagi, które mogą mięć znaczenie przy ocenie kosŻorysu:

Kosztorys został opracowany na podstawie dotychczasowych doświadczeń oferenta, Zgodnie
Zzasadąefektywności' tj. odpowiedniego, powszechnie akceptowalnego stosunku kosztu
do jakości.
V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania putllicznego
\. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

organizacją imprezy zajmuje się Zarząd, oSP w Chrzelicach który jest odpowiedzialny za
projekt orazpóźniejsze jego funkcjonowanie (zgodnie z uchwałą Zarządu): Józef Roden _
prezes9 Grażyna Dolak- skarbnik, Michał LuĘ _zastępca prezesa
Zadania będą realŁowane przez członków osP Chrzelice, zgodnie z posiadanymi

kwalifikacj ami i uprawnieniami.

Dztałanta Zespołu wspiera zespół doradczo-mery'toryczny złoŻony Z przedstawicieli organizacji
działĄ ący ch w C hrzel i cach
1. LZS Chrzelice - Prezes Adarn Gregarek
:

2.

Rada Sołecka _ członek Andrzej Uliczka

3. Stowarzyszenie Odnowa Wsi Chrzelice- wiceprezes Grażyna Dolak

4.

Koło Mniejszości Niemieckiej w Chrzelicach - R'obert R.oden

Wszyscy członkowie zespołu mają odpowiednie kwalifikacje do nealizacji zadaniao w tyxll
doświadczenie na stanowiskach funkcyjrrych. Zespół w trlodobnym składzie rea[izował
zadania z Kontraktu Województwa Opolskiego oraz wspierał rnerytorycznie inwestycje
realizowane w Chrzelicach przez Gminę Biała z SFo Działanie 2.3 ,,Odnowa wsi''. Zespół
doradczo-merytoryczny tworzą osoby, które mają doświadczeniew organizacji podobnyctl
imprez na terenie Chrzelic
2. Zasoby rzęczowe oferenta/ofęrentówl)przewidyrvane do wykorzystaniaprzy reallzacjl zadania23)

Jednostka Ochotniczej StraĘ Pożarnej w Chrzelicach dysponuje remizą o powierzchmi 2s0
m2 z dwom a garażami i dwoma wozami bojowymi. W rernizy strazact<iej znajduje się
również świetlicaz zapieczem sanitarnym.
Koszt eksploatacii lokalu wraz z urzadzeniami nie stanowi wkładu własnego oferęŁta.
Koszt utrzymania pomieszczeń finansowany jest z tludżetu gminy

3. Dotychczasowę doŚwiadczęnta w realizacji zadań publicmych podobnego rodzaju (ze wskazanierł' które z tych
zadanrealizowane były we współpracy z administracją publiczną).

Współorganizacia:
Rok 2006

,,Monocykle wehikułem regionu'' _ Dotacja z kontraktu województwa opolskiego
w wysokości35 400'00zI.
Rok 2008
2. ,ł.AZE.M ZYJEMY. RAZEM ZMIENIAMY. Promocja idei odnowy wsi dotacja
w wysokości 10 000 zlzbudżetu województwa.
Rok 2009
3. ,'RAZEM ZYJEMY. RAZEM ZMIENIAMY 2009. Promocja idei odnowy wsi w
Chrzelicach- dotacja w wysokości 10 000 złzbadżetuwojewództwa.
Rok 2010
4. ,,RAZF,M ZYJEMY. RAZEM ZMIENIAMY 2010. Promocja idei odnowy wsi w
Chrzelicach_ dotacja w wysokości9 500 zł zbudżetu województwa.
Organizacia:
1.

1.

ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY POLSKICH I CZESKICH JEDNoSTEK oSPSTRAŻACY w UNII EURoPEJSKIEJ'' _dotacja w łłysokości2 500zł ze środków
publicznych budżetu gminy.

2.

Upowszechnianie kultury firycznej sportu i turysĘki poprzez organizację oraz
wspieranie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym i
ponadpowiatowym. V Międzynarodowy Turrriej Strażacki- dotacja w wysokości 1800zł
ze środków publicznych Starostwa Powiatowego w Prudniku

3.

Upowszechnianie kultury flzycznej sportu i turysĘki poprzez organizację oraz
wspieranie imprez spońowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowyrn i
ponadpowiatowym. W Międzynarodowy Turniej Strażacki- dotacja w wysokości
3500zł ze środków publicznych Starostwa Powiatowego w Frudniku
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Informacja' czy oferent/ofęrencil) przewiduje(- Q z},ecać realizację zadaniapublicznego w trybie, o którym
mowa
w art. 1 6 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o w]olontariacię.

OFERENT NIE PRZEWIDUJE KORZYSTANIA PRZY WYKONANIU ZADANIA Z
PODWYKONAWCOW.
oświadczam (-y),że:
l) proponowanę .zadanie publiczne
oferęnta'/oferentów

l )

w

całoŚci mieŚci się

w

zakresie działalnościpożytku publicznego

;

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieraniel) opłat od ad'resatów zadanta;
3) oferent/oferencil) jest/s ąl) związany(ni) niniejszą ofertą do dńa ..............'..............;
4) w zakresie zwięanym z otwarfym konkursem ofert, w tym z gromadzerltęm, przetwarzanięm

i

7) wszystkie podane w ofercie oruz załącznikach informacje są zgodne

i

przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te
dane dotyczą złożyłystosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z drlia 29 sierpnia 199'7 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U . z 2002 r. Nr l 0 l, poz. 926, z późn. zm.);
5) oferent/oferencil) składający niniejszą ofertę nie za\ega (-ją)lzalega(-ją)l) z opłacaniem należnościz fyrułu
zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne l);
6) dane określonew częściI niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwąewidencjąl);
faktycznym.

z

aktualnym Stanęm

prawnym

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczęń woli w imieniu
l
oferenta'/o fęrentów )

nata t6.oz.z0t3r

Załączru|l:

l. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji2a)

W prrypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z
Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwegorejestru - dokument potwierdzający upowaznienię do działania
2.

w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczęn ię złoŻerna ofeftyzs)

'&::'1l

Adnotacje urzędowe25)

Niepotrzebne skeśliĆ.
Rodzajem zadaniajestjedno lub więcej zadań publicznych okleślonychw art. 4 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o
działalnościpoży.tku publicznego i o wolontariacie.
3)
Kazdy z oferentów składających ofertę wspóhtą przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączająwłaściwepola.
o)
Formu prawlla oz:1acza formę działalnościorganizac1t pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okróśloną
na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne ijednostki
organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do KościołaKatolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołówi związków wyzrraniowych oraz o gwarancjach wolnościsumienia
i wyznania, jezeli ich cele stafutowe obejrnują pl'owadzenie działalnościpożytku publicznego, uczniowskie kluby
Sportowe, ochotnicze straże poŻame oraz inne' Nalezy zaznaczyć odpowiednią fonnę lub wpisać inną.
5)Podac
nazwę właściwegorejestru lub ewidencji.
ó)
W zaleznoŚci od tego, w jaki sposób organizacjalub podmiot powstał.
- 7] €siedle;soł€etlłro
łub'inna jednostkapomoeni
ipubliczne proponowane do realizacji rna być realizowane w obrębie danej jednostki.
8)Nie
wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy'
n)
Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta' Nalezy wypełnić jeśli
zadanię ma być realizowanę w obrębie danej jednostki organizacyjnej.
'0) NaleŻy okeślićczy podstawą są zasady okreŚlone w statucie, peŁlomocnictwo, prokura czy teŻ inrra podstawa.
Dotyczy tylko oferty wspólnej.
l')
Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
'') opis musi być spójny z hannonogrametn i kosztorysem. w przypadku oferty wspóln ej - naleŻy wskazać dokładny
p^odział działai w ramach realizacji zadania publicznego między składającyni ofertę wspólną'
13)
W harmonogramie na\eży podac terminy rozpoczęcia i zakonczónia poszczególnych działań oraz liczbowe
określenie skali działań planowanych ptzy realizacjl zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania
publicznego, np. liczba Świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatÓw).
la)
opis zgodny z kosŻorysem.
'5) Nul.zy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego - czy będątrwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania
plzylzyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negaty.wne skutki.
'6) Nalezy uwzględnic wszystkie planowine kosŻy, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy,wynagrodzeń.
tt)
Dotyczy jedynie wspier ania zadaniapublicznego.
'8) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z cęlęm realizowanego zadania publicznego.
19)
W przypadku ofefty wspólnej kolejni oferenci dołączajądo tabeli inforrnację oswoich kósaach.
z
'0) Należy wpisać kosŹy związane z obsługą i administracją realizowane go iadania, które związane są
wykonywaniem działań o charakterze administracyjnyn, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i
'

)

2)

prawną projektu.
2l)

Wypełnienie fakultatywne * umoŻliwia zawarcię w umowie postanowienia, o któryn lnowa w $ 16 rarnowego
wzoru umow}. stanowiącego załączn1k nr 2 do rozpotządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
w sprawie wzoru oferty i ratnowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedyrie oferty wspierania realizacji zadanta
publicznego.
22)
o

Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz
kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku ofeńy wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do

dysponujących

z3)

n iIn

i oferentów.

NP' lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej na|eŻy przyporządkować zasoby rzeczowe do
dysponuj ących nirni oferentów.
'o) odpis musi być zgodny z aktualnyrn stanem faktycznym i prawnym, niezai.eżnie od tego, kiedy został wydany
25 )
Wl,pehria organ administracj i publ i cznej.
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