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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA Pl

POUCZENIE co do sposobu wyoetniania oferty:
Oferts nalezy wypetnic wytqcznie w biatych pustych polach, zgodnre z instrukcjarni umieszczonymi przy poszczegolnych polach

oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdka,, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ze nalezy skreslic niewtasciwa. odpowiedz, pozostawiajqc
prawidfowq. Przyktad: ,,pobiGranic*-/r"epobieranie*".

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do ktorego adresowana jest oferta

2. Tryb, w ktdrym ztozono oferty
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziafalnosci pozytku

publicznego i o wolpntariacie

II. Dane oferenta (-6w)

1. Nazwa oferenta (-6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sgdowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji {jezeli jest inny od adresu sic
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2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osob upowaznionych do
skfadania wyjasnieri dotyczgcych oferty {np.
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Ml. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opls zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczegolnos*ci celu, miejsca jego
realizacji, grup_odbiorc6w zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wktadu osobowego lub rzeczowego

2. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego
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i) Rodzaj zadania zawiera si^ w zakresie zadari okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziafalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie.

Termin realizacji zadania nie moze bye dfuzszy niz 90 dni.



IV.Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego {w przypadku wie.kszej liczby kosztow
istnieje mozliwosc dodania kolejnych wierszy)
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Rodzaj kosztu
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Koszty ogotem:

Koszt calkowity
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Oswiadczam(-y), ze:
1) proponowane zadanie publiczne be.dzie realizowane wytgcznie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego oferenta;
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy-pobioranie^/niepobieranie* swiadczeri pienieznych od adresatow zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz zata.cznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym

ifaktycznym;
4) oferent*/ufetend-* skfadaja,cy niniejszq oferty nie zalega H^)*/"laga (-i^)* z optacaniem naleznosci z tytutu zobowig_zari

podatkowych;
5) oferenf/etarcinci-* sktadajacy niniejszg oferty nie zalega H^V^alega (-jij).* z optacaniem naleznosci z tytutu sktadek na
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(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osob upowaznionych
do sWadania oswiadczeri woli w imieniu
oferenta)

Data

Zatacznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S^dowym - potwierdzona za zgodnosc

z oryginatem kopia aktualnego wyci^gu z innego rejestru lub ewidencji.

Wartosc kosztow ogotem do poniesienia z dotacji nie moze przekroczyc 10 000 zt.
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.


