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URZAD GMiNY W KRZYtANOWIE
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEOfiptyn^o dn. .̂ fe«./I.

znak

Ljdz,--
Data i miejsce

ztozenia oferty
(wypetnia organ administracji publicznej)

OFERTA/OfCRTA WSPObNA11

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YeH)/PODMIOTU(-OW), O KTORYM(-YeH) MOWA W ART. 3
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1',
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

/

(rodzaj zadania publicznego21)

, (/wcn

(rytuf zadania publicznego)

w okresie od <*":.4.4'.. do

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANnA-REAT-TZACdtZADANIA-

PDBLICZNEGO4̂  '

PRZEZ

(organ administracji publicznej)



I. Dane oferenta/oferentow1>, 3)

1) nazwa: <? v ' 5
^Jtsyt.m ^.i/VtAYMJ!/ iufar>l£*&l;iace< '*&'Z<~Xy4 3nr*4i*V —«CrX

2) forma prawna:4'
stowarzyszenie

(— ) .ko&cietaa-esoba-pfawoa 4-} — ko6cielna jcdnoatka organizacyjna
-f-) — inna ......................................... ~

3) numer w Krajowym Rejestrze Sa_dowym, w innym rejestrze lub ewidencji:

i::::::::::::::m
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6'

5) nrNIP: ....:&.$.-&$.$...T..g£..-.04. nrREGON: JOOfffggi/

6) adres:

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7'

gmina: jJ^u/AAn^*^ , powiat:8'

wojewodztwo:

kod pocztowy: y.9..'..3W.... poczta:

7) tel.: (?!0.:{.A$.$...i>..65.

e-mail: ~ http://

8) numer rachunku bankowego:
..9.8.9.Q4&A.dC
nazwa banku:

9) nazwiska i imiona osob upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentow1>:
g\

b)

c)

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

mowa wofercie:9> ,

11) osoba upowazniona do sktadania wyjasniert dotycza^cych oferty (imi§ i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego



12) przedmiot dziatelnosci pozytku publicznego:
a) dziafalnosc nieodptatna pozytku publicznego

-̂*c»<c2«*o£

*v&
b) dziatelnos6 odptatna pozytku publicznego

13) jezeli oferent/oferenci1' prowadzi/prowadzaj* dziatalnosc gospodarcza;
a) numer wpisu do rejestru przedsi^biorcow

b) przedmiot dzia<alno§ci gospodarczej

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentow wobec organu administracji publicznej wraz z przytocze-
niem podstawy prawnej1"1

.w 9 J
.-V/U"^^7 fif^t^'fjij ' .J**l̂  — _ ̂  ._ '— v*. t IA ^ O/fas&&.ft-_S0'llf**irt

' ( - ^
III. Szczegolowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krotka charakterystyka zadania publicznego

A.

2, Opis potrzeb wskazuja.cych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz
skutkow

_ fc^". j - _ . ^ ^ ̂  f. . "^ylXV V " • ***^1 •* -^** * * - • *̂ * • f^* >-** fyjt s*/ t- ' ** ^ _ *^* . * *

<7 » - v /y
. _^*<i tvr fnfiftuM c-tt S^XAJA*. '

(J \J V

3. Opis grup adresatow zadania publicznego

Pc&lrfryUrt&^/tAv
~'



4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacjsi zadania publicznego,
w szczegblnoSci ze wskazaniem, w jaki sposob przyczyni sie, to do podwyzszenia standardu realizacji zada-

I

• J ' "6

5. Informacja, czy w ci^gu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1' otrzymal/otrzymali1 dotacj? na dofinansowanie
inwestycji zwiqzanych z realizacja^zadania publicznego z podaniem inwestycji, ktore zostaty dofinansowane, organu,

ktory udzielit dofinansowania, oraz daty otrzymania 111

SH*^

6. Zaktadane cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji

// ' , v~
(1 ' <7

.

M*1sf><yx*siu^*.'G, 6*4**}* &«LU.^<~,

drr><a*lt~OI~LAJ •

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

O,

8. Opis poszczegolnych dziatert w zakresie realizacji zadania publicznego12)

"If*



/luot4*/mM
<? o

9. Harmonogram1

Zadanie publiczne realizowane w okresie od ..wWx.jH.iv do v/.<?r

Poszczegolne dziatenia w zakresie
realizowanego zadania

publicznego14'

Terminy realizacji
poszczegolnych dziateri

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny
za dziaJanie w zakresie realizowanego

zadania publicznego

...
H

- $4.

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego11

A.
A „ J .

d*4.'tc*

'. '

I <J

'



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztdw realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztow:
Lp.

I

II

III

IV

Rodzaj kosztbw10'

Koszty
merytoryczne18'
po stronie ... (nazwa

vnMA/tYU JKjOoyx l̂̂ v8-'̂ '

Koszty obstugi^"' zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne po stronie
... (nazwa Oferenfa)19':

1) rrr.

7) - .m.,

Inne koszty, w tym koszty
wyposaienia i promocji
po stronie ... (nazwa
Oferenta)^:

2) rTTTr,

Og6tem:
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Koszt
calkowity

(wzt)

&oco.-~~1
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ztego
do pokrycia

z wnioskowanej
dotacji (w zl)

ztego
z finansowych

srodk6w
wtasnych,
srodkow

z innych zrbdet,
w tym wptat

i optat
adresatbw
zadania

publicznego17'
(wzD

Koszt
do pokrycia

z wktadu
osobowego,
w tym pracy
spotecznej
cztonkow

i swiadczert
wolontariuszy

(wzt)



2. Przewidywane zrodta finansowania zadania publicznego

1

2

3

3.1

3.2

3.3

4

5

Wnioskowana kwota dotacji

Srodki finansowe wtasne1''

Srodki finansowe z innych zr6det ogotem (srodki finansowe wymienione
wpkt3.1 -3.3)11'

wptaty i optaty adresatow zadania publicznego1"

srodki finansowe z innych zrodel publicznych (w szczegblnosci: dotacje z budzetu
pahstwa lub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, funduszy celowych,
srodki z funduszy strukturalnych)171

pozostate "

Wktad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoteczna cztonkow)

Ogotem (srodki wymienione w pkt 1 - 4)

4.0*7 zt

zt

"^... zt

....rrTT. Z»

Zt

. ...TTzt

UOfi

im?

-*

"""

..7T-/0

-%

*fa
100%

3. Finansowe srodki z innych zrodet publicznych2

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finansow publicznych

Kwota srodkow
(wzt)

Informacja o tym,
czy wniosek (oferta)

o przyznanie Srodkow
zostat(-a) rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy tei nie

zostat(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

TAK/NIE1'

TAK/NIE1'

TAK/NIE1'

TAK/NIE1'

Termin rozpatrzenia —
w przypadku wnioskow
(ofert) nierozpatrzonych

do czasu zlozenia
niniejszej oferty

Uwagi, ktdre mogai mie6 znaczenie przy pcenie kosztorysu:



V. Inne wybrane informacje dotycza.ce zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22'

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentdw1' przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadart publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, ktore

z tych zadan realizowane byfy we wspotpracy z administracja.publicznaj

4. Informacja, czy oferent/oferenci1' przewiduje(-aj zlecac realizacj^ zadania publicznego w trybie, o ktorym

mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatelnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

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

oferenta/
oferentow1';
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1' oplat od adresatow zadania;
3) oferent/oferenci11 jest/saj'zwiazany(-ni) niniejsza^oferta.do dnia ;
4) w zakresie zwia_zanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych,
osoby, ktorych te da-

ne dotycza., ztozyty stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pozn. zm.);
5) oferent/oferenci1' sktedajqcy niniejszai ofert? nie zalega(-jaJ/zalega(-jaJ1> z optecaniem naleznosci z

tytutu
zobowiajzari podatkowych/sktadek na ubezpieczenia spotecznel);
6) dane okreslone w cz?sci I niniejszej oferty sa. zgodne z Krajowym Rejestrem Sa_dowym/wtasciwei

ewidencja^1';



7) wszystkie podane w ofercie oraz zata^cznikach informacje sa_ zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym.

Stowarzysverse Wspierajqce Rozwoj
- Gniiny Krzyzanow —

KrzyzanowB, 99-3 V ><rzv7anrtw
tel.02435t;2223,.e,..;.243552193tel. kom. 0 604 153 •>««;

NIP 775-259 66 01. REGONW585894

is osoby upowaznionej
dpisy osob

upowaznionych
do sktedania oswiadczeii woli

w imieniu
oferenta/oferentow1')

Data

Zata^czniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sa_dowego, innego rejestru lub ewidencji '.
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow sktadaja^cych ofert? wspolna^ niz

wynikaja^cy
z Krajowego Rejestru Sa_dowego lub innego wtaSciwego rejestru - dokument potwierdzajqcy upowaznienie

(JtaKMal̂ feM t̂eWu oferenta(-ow).
woj. lodzkie

99-314Krzyzan6w
tel. (024) 356-22-00, tax (024) 356-29-00

Nip 77C,J.fi.a3-.17_5. 000545870 25)
iadczenie zlozenia oferty"'

lewska

Adnotacje urz^dowe

' Niepotrzebne skreslid.
:) Rodzajem zadania jest jedno lub wi^cej zadah publicznych okre&lonych w art. 4 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o dziatelnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.
'' Kazdy z oferentow sktadajqcych ofert§ wspolna_ przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dota^czaja.

wtasciwe pola.
' Forma prawna oznacza form§ dziatalno§ci organizacji pozarza^dowej, podmiotu, jednostki

organizacyjnej okre&lona.na
podstawie obowiqzuja^cych przepisow, w szczegolnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i

jednostki organizacyjne dziataja.ce na podstawie przepisow o stosunku Partstwa do Kosciota
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pahstwa do innych ko§ciotow i zwiazkow
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jezeli

ich cele statutowe obejmuja. prowadzenie dziatelnosci pozytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe,
ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczyc odpowiednia_ forme lub wpisa6 inna_.

1 Podac nazw^ wtasciwego rejestru lub ewidencji.
'J Wzaleznosci od tego, wjaki sposob organizacja lub podmiot powstaf
' Osiedle, sotectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypetnienie nieobowia^zkowe. Nalezy wypetnid,

jezeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma by6 realizowane w obr^bie danej jednostki.



' Nie wypetniac w przypadku miasta stotecznego Warszawy.
9) Dotyczy oddzialow terenowych, placowek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy

wypeJnid, jesli zadanie ma
byd realizowane w obr^bie danej jednostki organizacyjnej.
^ Nalezy okreslic, czy podstawa^ sa_ zasady okreslone w statucie, petnomocnictwo, prokura czy tez inna

podstawa. Dotyczy
tylko oferty wspolnej.

11 Wypetnid tylko w przypadku ubiegania si? o dofinansowanie inwestycji.
12) Opis musi byd spojny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspolnej - nalezy

wskazad doktadny po-
dziat dziatert w ramach realizacji zadania publicznego mi^dzy sktedajapymi ofert? wspolna^.
3) W harmonogramie nalezy podad terminy rozpocz^cia i zakoriczenia poszczegolnych dziataii oraz

liczbowe okreslenie
skali dziateri planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego

zadania publicznego,
np. liczba swiadczeri udzielanych tygodniowo, miesi^cznie, liczba adresatow).
' Opis zgodny z kosztorysem.

15> Nalezy opisac zaktadane rezultaty zadania publicznego - czy b^da. trwate oraz w jakim stopniu
realizacja zadania przyczyni si§ do rozwia_zania problemu spotecznego lub ztegodzi jego negatywne
skutki.

6) Nalezy uwzglednid wszystkie planowane koszty, w szczegolnosci zakupu ustug, zakupu rzeczy,
wynagrodzert.

7) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
8> Nalezy wpisac koszty bezposrednio zwiazane z celem realizowanego zadania publicznego.
9) W przypadku oferty wspolnej kolejni oferenci dota^czaja^ do tabeli informacj? o swoich kosztach.
0) Nalezy wpisad koszty zwiazane z obsluga. i administracj% realizowanego zadania, ktore zwiqzane sa.z

wykonywaniem
dziateri o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obstuga^ finansowa^ i prawna.

projektu.
1) Wypelnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o ktorym mowa w § 16

ramowego wzoru
umowy, stanowisicego zala^cznik nr 2 do rozporza^dzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 15

grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczapych realizacji zadania publicznego oraz wzoru

sprawozdania
z^wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.
' Informacje o kwalifikacjach osob, ktore bfda. zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o
kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspolnej nalezy przyporzqdkowad zasoby kadrowe
do dysponuj^cych nimi oferentow.

3) Np. lokal, sprz^t, materiaty. W przypadku oferty wspolnej nalezy przyporza^dkowac zasoby rzeczowe
do dysponuja_cych

nimi oferentow.
!4) Odpis musi bye zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zosta*

wydany.
25) Wypetnia organ administracji publicznej.


