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OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Data i miejsce zbzenia oferty
(wypeJnia organ administracji publicznej)

OFERTA/OFERTA

ORGANIZACJ! POZARZATJOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-OW), O KTORYM (-YCH) MOWA W ART. 3
UST. 3 USTAWYZ DNIA24 KWIETNIA2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO

I OWOLONTARIACIE(Dz. U.z2010r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

....... 1
(rodzaj zadania publicznego2')
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(tytuJ zadania publicznego) -̂ ^p
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WFORMIE
POWIERZENIA RFAUgA&Ji-ZAPArnTrPUDLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA

PUBLICZNEGO1'

PRZEZ

......... ......
(organ admi'nistracji publicznej)

skladana na podstawie przepisow dziatu II rozdziatu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie



I. Dane oferenta/oferentow1'31

4 <j.nazwa: w ÎO&«?wOWJ?.,.,-".~,™ r - - - *•-' / vJ I f J 6 J

2) forma prawna:4)

{ ) stowarzyszenie —(-̂ Jundaqa .

^C4—-koscielna osoba prawna- ( ) koscielna jednostka organizacyjna

-{-4- -spofdzielma socjalna. ( ) inna..r. ^TTTTTT "

3) numer w Krajowym Rejestrze Sa^dowym, w innym rejestrze lub ewidencji:51

0000

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) A.tf..'..a.ft..'.,

5) nrNIP: .^M.rM.S.r.S.^O^ REGON: ...A<?$.$..?.$&3.ft.

6) adres:

miejscowosc: .3y^&ftA&..&... uL: ~.

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7' ~

gmina: ......... •vfty'&{?.w<\<$. ..... powiat:

wojewodztwo: .......................... l

kodpocztowy: ...39.̂ 5^ poczta:

7) tel.:

e-mail: ................... '. ............ http://

8) numer rachunku bankowego:

nazwa banku: ....&. 5 (.U<

9) nazwiska i imiona osob upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentow11:

a) ..&A#&MM<^^

.......... S^i^.j ........ BVKJSX^ ..... k3&X^4?WVfî WK. ...............
C) ............................................ ^T-TTT? ........................................

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie,

o ktorym mowa w ofercie:9'

ce



11) osoba upowazniona do skladania wyjasnieri dotyczacych oferty (imi? i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

1 ' 0

12) przedmiot dziatalnosci pozytku publicznego:

a) dziaialnosc nieodptatna pozytku publicznego

i i

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

13) jezeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadza^1) dziafalnosc gospodarcza,:

a) numer wpisu do rejestru przedsie^biorcow .TT

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentow wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniem podstawy prawnej101

\J
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III. Szczegotowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krotka charakterystyka zadania publicznego

,,/ /

<y 4>Q

2. Opis potrzeb wskazujqcych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich

przyczyn oraz skutkow

V

O 0
^^ c?—

3. Opis grup adresatow zadania publicznego

ĵtUC^"7

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwia^zanych z realizacja_ zadania

publicznego, w szczegolnosci ze wskazaniem w jaki sposob przyczyni si^ to do podwyzszenia

standardu realizacji zadania.11'

0

5. Informacja, czy w ciqgu ostatnich 5 lat oferent/oferenci11 otrzymat/otrzymali1' dotacj? na

dofinansowanie inwestycji zwiazanych z realizacja^ zadania publicznego z podaniem inwestycji,

ktore zostaty dofinansowane, organu ktory udzielif dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

^vw



6. Zakfadane cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji

4,. *4+4

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

//

if

8. Opis poszczegolnych dziaian w zakresie realizacji zadania publicznego12)

*/
_

i

9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od.^.^.^C?

Poszczegolne dziaiania w zakresie

realizowanego zadania

publicznego141

Terminy realizacji

poszczegolnych

dziaiah

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

dziaJanie w zakresie realizowanego zadania

publicznego

,k*ofa

3

"'



10. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego16)

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztow:

Lp.

1

II

III

IV

Rodzaj kosztow

Koszty
18)

merytoryczne po
stronie ...(nazwa

Qftgento).

, lr'^~\^ L

Koszty obslugi^u'
zadania
publicznego, w tym
koszty
administracyjne po
stronie ...(nazwa

\g\ " '

1)
2)

Inne koszty, w tym
koszty
wyposazenia i
promocji po stronie
. . . (nazwa
Oferenta) '.
1)
2)

OgoJem:
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.ffiIno
c
•a
w
•o
o

. .
~N

i
ro
us
O

i'— *

K
O

fr
OJ

'E
Lfn"

N
T>
O

CfL

Koszt
calkowity
(wzt)

%JOOO. -~
1
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1

z tego do
pokrycia
z
wnioskowanej
dotacji
(wzt)

z tegoz finansowych
srodkow wtasnych,
srodkdw
z innych zrodc! , w tym
wplat i optat adresatow
zadania publicznego '
(wzt)

Koszt do pokrycia
z wWadu osobowego,
w tym pracy spotecznej
czlonkow
i swiadczeri wolontariuszy
(wzl)



2. Przewidywane zrodta finansowania zadania publicznego

1 Wnioskowana kwota dotacji

i
2 Srodki finansowe wlasne^

zl

3 Srodkrfinansowe z innych zrodel ogotem {srodki finansowe wymienione
wpkt. 3.1-3.3)11)

zl

3.1 wplaty i opfaty adresatow zadania publicznegolTr~

%

3.2 srodki finansowe z innych zrodel publicznych {w szczegolnosci: dotacje

z budzetu pahstwa lub budzetu jednostki samorza^du terytorialnego,
funduszy celowych, srodki z funduszy strukturalnych)17)

zf ....".%

3.3 pozostaleT7r

zl

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoteczna

czlonkow) ....,.-.v

5 Ogolem {srodki wymienione w pkt 1-4)

100%

3. Finansowe srodki z innych zrodet publicznych21)

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finansow publicznych

Kwota srodkow
(wzt)

Informacja o tym, czy
wniosek (oferta)
o przyznanie
srodkow zostaJ (-a)
rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy tez
nie zostat(-a) jeszcze
rozpatrzony{-a)

TT

Termin rozpatrzenia
w przypadku
wnioskow (ofert)
nierozpatrzonych do
czasu zlozenta
niniejszej oferty

TAK/NIE

TAK/NIE1

TAK/NIE1

TAK/NIE1

Uwagi, ktore moga^miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:



V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego225

^7 ^ ^
' i • 0'

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentow11 przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadari publicznych podobnego rodzaju (ze

wskazaniem, ktore z tych zadah realizowane byfy we wspotpracy z administracja^ publicznaj-

0 9

4. Informacja, czy oferent/oferenci1' przewiduje(-a_) zlecac realizacj^ zadania publicznego w trybie,

0 ktorym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnosci pozytku publicznego

1 o wolontariacie.



Oswiadczam (-y), ze:
1) proponowane zadanie publiczne w catosci miesci si? w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego

of e re nta/of e re nt6w1};
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie15 oplat od adresatow zadania;

3) oferent/oferenci1) jest/sa.1) zwiazany(-ni) niniejsza^ oferty do dnia ...£0.,44,£A&..;

4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z grornadzeniem, przetwarzaniem

i przekazywaniem danych osobowych, a takZe wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,

osoby, ktorych te dane dotyczq, ztozyfy stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawg. z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Mr 101, poz. 926, z pozn. zm.);

5) oferent/oferenci1) sWadaja^cy niniejsza^ofert? nie zalega (-jaJ/zalega(-jaJ1) z opjacaniem naleznosci

z tytulu zobowiazah podatkowych/sWadek na ubezpieczenia spoteczne1';

6) dane okreslone w cz^sci I niniejszej oferty sa^ zgodne z Krajowym Rejestrem S^dowym/wlasciwa^

ewidencja^1';
7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje sq. zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym.
Stowarzyszenie Wspieraj^ce Rozwoj

~ Gminy Krzyzariow
Krzyzanow 6, 99-31.̂  K^y .̂n.9^
tel"024 356 22 23, tel. 024 356 21 93

tel. kom. 0604 153365

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osob upowaznionych

do sktedania oswiadczeh woli w imieniu
oferenta/oferentow1'

Zataczniki: 24)
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow sktedajacych ofert? wspolnq. niz
wynikajacy z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument
potwierdzajapy upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta(-ow).

Poswiadczenie zlozenia oferty251

^Ut, OT, /f&~£&T5~7\

Adnotacje urz^dowe25)

mgr Izabella



!) Niepotrzebne skreslic.
21 Rodzajem zadania jest jedno lub wi^cej zadan publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.
31 Kazdy z oferentow skladaja^cych ofert? wspolnq. przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci doh^czajq, wiaSciwe
pola.
4) Forma prawna oznacza form? dzialalnosci organizacji pozarzadowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej
okreslona^ na podstawie obowi^zujacych przepisow, w szczegolnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne
ijednostki organizacyjne dzialajace na podstawie przepisow o stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do innych kosciot6w i zwia^zkow wyznaniowych oraz
0 gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmuja^ prowadzenie dziaialnosci
pozytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczyc
odpowiedniq. form? lub wpisac inn^..
5) Podac nazwe^ wtasciwego rejeslru lub ewidencji.
G) W zaleznosci od tego, w jaki sposob organizacja lub podmiot powstal.
7) Osiedle, sotectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypetaienie nie obowiazkowe. Nalezy wypehiic jezeli
zadanie publiczne proponowane do realizacji ma bye realizowane w obre_bie danej jednostki.
8) "Nie wypelniac w przypadku miasta slotecznego Warszawy.
9) Dotyczy oddzialow terenowych, placowek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypelnic jesli
zadanie ma bye realizowane w obre.bie danej jednostki organizacyjnej.
101 Nalezy okreslic czy podstawa_ s .̂ zasady okreslone w statucie, petnomocnictwo, prokura czy tez inna
podstawa. Dotyczy tylko oferty wspolnej.
n) Wypelnic tylko w przypadku ubiegania si§ o dofinansowanie inwestycji.
12) Opis musi bye spojny z harmonogramem i kosztorysem, W przypadku oferty wspolnej - nalezy wskazac
dokladny podziat dzialaii w ramach realizacji zadania publicznego mie.dzy skladajg.cymi oferty wspoln^..
13) W harmonogramie nalezy podac terminy rozpocz^cia i zakoiiczenia poszczeg61nych dziataii oraz liczbowe
okreslenie skali dzialan planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego
zadania publicznego, np. liczba swiadczeii udzielanych tygodniowo, miesi^cznie, liczba adresat6w).
14) Opis zgodny z kosztorysem.

Nalezy opisac zakladane rezuHaty zadania publicznego - czy b?d^ trwale oraz w jakim stopniu realizacja
zadania przyczyni si? do rozwiazania problemu spolecznego lub zlagodzi jego negatywne skutki.
IG) Nalezy uwzgl^dnic wszystkie planowane koszty, w szczegolnosci zakupu uslug, zakupu rzeczy,
wynagrodzeti.
17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
18) Nalezy wpisac koszty bezposrednio zwiqzane z celem realizowanego zadania publicznego.
'9) W przypadku oferty wspolnej kolejni oferenci dolaczaja_do tabeli informacj? o swoich kosztach.
20) Nalezy wpisac koszty zwiazane z obstugg. i administracja. realizowanego zadania, kt6re zwia^zane sg.
z wykonywaniem dziatan o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obslugJt finansowq.
1 prawn^projektu.
ai' Wypelnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o ktorym mowa w § 16
ramowego wzoru umowy, stanowiacego zatq.cznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczacych realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji
zadania publicznego.
22) Informacje o kwalifikacjach osob, ktore b?da^ zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz
okwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspolnej nalezy przyporzadkowac zasoby kadrowe do
dysponujacych nimi oferentow.

Np. lokal, sprzet, materiaJy. W przypadku oferty wspolnej nalezy przyporzadkowac zasoby rzeczowe do
dysponujacych nimi oferentow.
24) Odpis musi bye zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezalezrrie od tego, kiedy zostat
wydany.
25) Wypetnia organ administfacji publicznej.


