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IPOMORSKIETOWARZYSTWORATOWNICZE

Zarzad Glówny w Szczecinie
70-344Szczecin,ul.J.K.Chodkiewicza7/53

tel. kom. 513 153 211
NIP 852-22-31-990,KRS0000047269.........................................................

(pieczec organizacji pozarzadowej*
/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
URZAD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA])

ORGANIZACJIPOZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W
ART. 3 UST. 3 USTA WY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU

PUBLICZNEGO 10 WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

MALA DOTACJA DO 10.000 ZL.
(rodzajzadaniapublicznego)

Pierwsza pomoc dla mieszkanców Miasta Szczecin
(tytulzadaniapublicznego)

w okresie od 15.04.2013 r. do 31.05.2013 r.

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI
ZADANIA PUBLICZNEGO l)

PRZEZ

Urzad Miasta w Szczecinie
(organadministracjipublicznej)

skladana na podstawie przepisów dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie



I. Dane oferenta/oferentówJ)3)

l) nazwa: POMORSKIE TOWARZYSTWO RATOWNICZE

2) forma prawna:4)

(X) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) spóldzielnia socjalna ( ) inna.......................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

0000047269

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)29.03.1999 r.

5) nr NIP: 852-22-31-990 nr REGON: 811816283

6) adres:

miejscowosc: Szczecin. ul.: J. K. Chodkiewicza 7/53

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7) ...............................................

gmina: Szczecin powiat:8)..................................................

województwo: Zachodniopomorskie

kod pocztowy: 70 - 344 poczta: Zachodniopomorskie

7) tel.: 513 153 211 faks: -

e-mail: ptr@px.pl http://www.ptr.prv.pl

8) numer rachunku bankowego: 34 1050 1559 1000 0090 7562 4511

nazwa banku: ING Bank Slaski

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentów!):

a) Michal Wasiluk - Prezes Zarzadu Glównego

b) Karolina Marciniak - I Wiceprezes ds. Organizacyjnych

c) Maciej Lesniak - Wiceprezes ds. pozyskiwania sponsorów

d) Aleksander Sowinski - Wiceprezes ds. logistycznych

e) Adrian Wojciechowski - Wiceprezes ds. szkoleniowych

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

mowa w ofercie:9)

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""......................................................
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11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczacych oferty (imie i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

Michal Wasiluk tel. 513 153 211

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

1) Prowadzenie pogadanek z zakresu udzielania pierwszej pomocy w szkolach
publicznych i niepublicznych;

2) Udzielanie pierwszej pomocy ofiarom zdarzen losowych;

3) Prowadzenie patroli ratowniczych karetka sanitarna;

4) Prowadzenie i wspieranie dzialalnosci edukacyjnej, informacyjnej,
wydawniczej, promocyjnej, medialnej i organizacyjnej;

5) organizowanie spotkan, seminariów i konferencji;

6) opracowywanie i wdrazanie projektów, ekspertyz, badan, prognoz i
programów dotyczacych realizacji celów statutowych;

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

1) Zabezpieczenie imprez masowych i festynów lokalnych

2) Prowadzenie dzialalnosci szkoleniowej

13) jezeli oferent /oferend) prowadzi/prowadzal) dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców ..........................

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

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

z przytoczeniempodstawy prawnej10)

Zgodnie z postanowieniami statutu:

§15 pkt. 1 Pomiedzy posiedzeniami Zarzadu Glównego dzialalnoscia Stowarzyszenia

kieruje Prezes Zarzadu Glównego, który reprezentuje Stowarzyszenie na zewnatrz.

§39 pkt. 1 Dla waznosci pism dotyczacych praw i obowiazków majatkowych wymagane

sa podpisy przynajmniej dwóch czlonków Zarzadu Glównego Stowarzyszenia

dzialajacych lacznie. W oddzialach stosuje sie odpowiednio.
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III. Szczeg(Jlowyzakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Projekt PIERWSZA POMOC DLA MIESZKANCÓW MIASTA SZCZECIN ma na

celu zapoznanie mieszkanców Szczecina z zasadami udzielania pierwszej pomocy

wedlug najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (dalej: ERC)

uchwalonych w 2011 roku. Rola swiadka zdarzenia w lancuchu przezycia jest kluczowa

dla powodzenia akcji ratowniczej, rekonwalescencji poszkodowanego i czasu jego

leczenia. Projekt zaklada zaznajomienie mieszkanców miasta z metodami ratowniczymi

w formie przystepnego happeningu w czterech punktach miasta. W ramach imprezy

kazdy z uczestników bedzie mógl odbyc instruktaz pierwszej pomocy pod okiem

wykwalifikowanych instruktorów na profesjonalnym fantomie, uzyskac wiedze

niezbedna do prawidlowego udzielania pomocy oraz rozwiac swoje watpliwosci.

Uczestnicy zostana zapoznani takze z pierwsza pomoca, przez PTR który prezentowac

sie beda na specjalnie w tym celu przygotowanym stanowisku prezentacyjnym.

2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz

skutków

Utrwalona praktyk ERC w zakresie przyjmowanych wytycznych pierwszej pomocy

zmierza do ulatwienia jej udzielania przez osoby niezwiazane zawodowo

z ratownictwem tzw. laików, zwiekszajac jej skutecznosc. Zwiazane jest to z kluczowa

rola ratownika-laika w lancuchu przezycia. Tym niemniej udzielanie pomocy przez

swiadków zdarzenia wciaz wiaze sie z wieloma obawami, co prowadzi do odstapienia od

czynnosci ratowniczych. Strach ten wynika z obawy przed brakiem perfekcji,

odpowiedzialnoscia kama czy zakazeniami. Odpowiednio prowadzona akcja

uswiadamiajaca likwiduje te bariery, wskazujac jak istotne jest udzielenie pomocy

przez swiadków zdarzenia, jak udzielic poprawnie pomocy, jakie srodki prawne chronia

ratownika i jak stosowac najprostsze srodki ochrony osobistej. Znaczaco zwieksza to

ilosc osób gotowych niesc pomoc w sytuacji zagrozenia zycia, zwieksza poziom empatii

na krzywde innych, a promocja PTR zajmujacego sie pierwsza pomoca wskaze gdzie

i jak szukac w pelni profesjonalnych informacji. Nalezy tez zaznaczyc, ze ERC wlicz

udoskonala stosowane algorytmy. W tym celu raz na 5 lat dokonuje ich zmian. Ostatnie

mialy miejsce na poczatku 2011 roku. W zwiazku z tym swiadomosc nowych

standardów ratowniczych w srodowiskach niezwiazanych na co dzien z ratownictwem
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jest dra~atycznie niska. Projekt PIERWSZA POMOC DLA MIESZKANCÓW

MIAST A SZCZECIN ma na celu podniesienie takze poziomu tej swiadomosci.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

300 osób (po 100 na punkt) -mieszkanców szczecina w róznym wieku, przebywajacych

w rejonie happeningu, które wezma udzial w instruktazu prowadzonym przez

instruktorów pierwszej pomocy.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego, w

szczególnosci ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni sie to do podwyzszenia standardu realizacji zadania.l1)

NIE DOTYCZY

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferend) otrzymal/otrzymali) dotacje na dofinansowanie

inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostaly dofinansowane,

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

NIE DOTYCZY

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Cele realizacji zadania:
Wzrost ilosci osób zaznajomionych z naj nowszymi wytycznymi ERC
Wzrost ilosci osób przeszkolonych z udzielania pierwszej pomocy
Poprzez instruktarz prowadzony przez wykwalifikowanych instruktorów pierwszej
pomocy, na profesjonalnych fantomach o sposobie udzielania pierwszej pomocy
informacje uzyska 300 osób.
Wzrost poziomu bezpieczenstwa
Dzieki temu, ze 300 osób bedzie wiedzialo jak udzielic pierwszej pomocy, zredukuja sie
ich obawy do tej pory powstrzymujace je przed dzialaniem. Doprowadzi to do
zmniejszenia poziomu antypatii (tzw. znieczulicy) i podejmowania dzialan przez
swiadków zdarzenia. Wprowadzenie postepowania ratowniczego w chwile po zdarzeniu
zwieksza szanse powodzenia akcji ratowniczej.
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7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Szczecin: Brama Portowa; Waly Chrobrego; Plac Grunwaldzki; Plac Lotników;

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania pUblicznego12)

I. Dzialania edukacyjne:
Na terenie miasta, w wytypowanych 4 charakterystycznych punktach, prowadzony bedzie
happening ratowniczy. Punkty wyposazone sa w fantomy do nauki resuscytacji i wczesnej
defibrylacji, apteczki, maseczki i rekawiczki rko dla uczestników. PTR na kazdym
punkcie ma za zadanie przygotowac kilka scenariuszy zdarzen. W pierwszej kolejnosci
w inscenizowanych symulacjach biora udzial ratownicy PTR, komentujac przebieg
postepowania i wskazujac na jego kluczowe punkty. Nastepnie uczestnicy projektu moga
skorzystac z bezplatnego instruktazu resuscytacji krazeniowo oddechowej, wczesnej
defibrylacji przy uzyciu defibrylatorów AED, czy postepowan w konkretnych stanach
zagrozenia zycia (zawal, omdlenie, atak epileptyczny). Nastepnie kazdy z uczestników
bedzie mógl wziac udzial w inscenizowanych symulacjach zdarzen i spróbowac udzielic
pomocy.

II. Dziabania promujace PTR:
PTR prowadzac punkt instruktazowy zostanie wyposazony w stoisko prezentacyjne
(pawilon z wyposazeniem krzesla stoly). Na stoisku tym prezentowac bedzie swoja oferte
Szkoleniowa, dotychczasowe dokonania i plany na przyszlosc. PTR rozdawac bedzie
przygotowane materialy reklamowe.
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9. Harmonogl:'am13)

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Instruktarz 300 osób (srednio po 100 na kazdy punkt) z zakresu pierwszej pomocy.
Wzrost swiadomosci mieszkanców Szczecina na temat dzialalnosci PTR.
Promocja wolontariatu i dzialalnosci pozytku publicznego.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

7

,
Zadanie publiczne realizowane w okresie od 15.04.2013 do 31.05.2013

Poszczególne dzialania w zakresie Tenniny realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

realizowanego zadania publicznego14) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego

1. Zakup niezbednych materialów Ad. 1 OFERENT
2. Happening ratowniczy 15-30.04.2013
3. Rozliczenie projektu Ad. 2

04.11.2013,
11.11.2013,
18.11.2013,
25.11.2013
Ad. 3
31.05.2013

Lp. Rodzaj Koszt z tego do z tego z Koszt do pokrycia
kosztów16) calkowity pokrycia finansowych z wkladu osobowego,

o (w zl) z srodków wlasnych, w tym pracy
op C wnioskowanej srodków spolecznej czlonków(l)

..... '"'" o c::s
dotacji z innych zródel, w i swiadczeno .§ 'S.§ (l) (w zl) tym wplat i oplat wolontariuszy(l) '-' .'-' N adresatów zadania (w zl)'C,) N

.", '" "O

..9 o o
publicznego 17)(w zl).....

I Koszty O O O O O O
merytoryczne 18)
po stronie PTR



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

8

II O O O O O O O

Koszty obslugi2O) .
zadania
publicznego, w
tym koszty
administracyjne
po stronie PTR

III Inne koszty, w l 10.000 10.000 O O

tym koszty
wyposazenia i
promocji po
stronie. . .
(nazwa
Oferentai9) :
l) Fantom
edukacyjny
2) Zestaw ran
do pozoracji
3) Ulotki
informacyjne

IV Ogólem: l 10.000 10.000 O O

l Wnioskowana kwota dotacji

10.000 zl 100.%

2 Srodki finansowe wlasneT7J

Ozl 0%

3 Srodki finansowe z innych zródel ogólem (srodki finansowe wymienione w pkt.
3.1-3.3)11)

Ozl 0%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznego'!)
Ozl 0%

3.2 srodki finansowe z innych zródel publicznych (w szczególnosci: dotacje

z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, funduszy
celowych, srodki z funduszy strukturalnych)]?)

Ozl 0%

3.3 pozostaleJ/)
Ozl 0%

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonków)
Ozl 0%

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

10.000 zl 100%



3. Finansmye srodki z innycb zródel publicznycb21)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

"""""""""""""""""""""""""""""""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"""""""""""""""""""""""

"""""""""""""""""""""'"''''''''''"""""""''''''''''''''''''''''''''''''''

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"''''''''''..............................................

v. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

l.
Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publiczneg022)

Micbal Wasiluk - Prezes Zarzadu Glównego PTR, historyk archiwista, absolwent Wydzialu

Humanistycznego Uniwersytetu Szczecinskiego. Prowadzi firme archiwalna w formie spólki z 0.0. W PTR

od samego poczatku, jeden z 15 "ojców zalozycieli", od 2004 r. do dzisiaj Prezes Zarzadu Glównego.

Koordynator calego projektu

Wojciecb Cydzik - uczen WojewódzkiegoZespolu SzkólPolicealnychw zawodzieratownikmedyczny.

W stowarzyszeniu od 20 lOr., zajmuje sie szkoleniem czlonków i zabezpieczeniem imprez masowych

i festynów lokalnych.

Micbal Wojtowicz - student WyzszejSzkolyZawodowejw Kostrzynienad Odra na kierunkuratownik

medyczny, posiada ukonczony kurs z kwalifikowanej pierwszej pomocy, w PTR od 2006 r. obecnie

Sekretarz Glównej Komisji Rewizyjnej,

Micbal Etmanski - uczen IX Liceum Ogólnoksztalcacegow Szczecinie,ratownik, w PTR od 2009 r.

obecnie Przewodniczacy Glównej Komisji Rewizyjnej,

Adam Józwikowski - uczen IX Liceum Ogólnoksztalcacego w Szczecinie, ratownik, w PTR od 2009 r.

obecnie Przewodniczacy Glównej Komisji Rewizyjnej,

Monika Fijolek - uczennicaWojewódzkiegoZespoluSzkólPolicealnychw zawodzieratownikmedyczny,.
w PTR od 2011 r.

Tomasz Wirwicki -posiada ukonczony kurs z kwalifikowanej pierwszej pomocy, w PTR od 2006 r.

Alicja Wirwicka - studentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Szczecinskim posiada ukonczony kurs

z kwalifikowanej pierwszej pomocy, w PTR od 2006r.

9

Nazwa organu administracji Kwota srodków Informacja o tym, czy Termin rozpatrzenia -

publicznej lub innej jednostki sektora (w zl) wniosek (oferta) w przypadku wniosków
finansów publicznych o przyznanie srodków (ofert) nierozpatrzonych

zostal (-a) do czasu zlozenia

rozpatrzony( -a) niniejszej oferty
pozytywnie, czy tez
nie zostale -a) jeszcze
rowatrzony( -a)

TAK/NIE I)

TAK/NIE I)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)



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

Zestaw treningowy: 3 x fantom do nauki masazu serca i sztucznego oddychania,
Treningowe AED, Torba ratownicza PSP RI wraz z wyposazeniem, zestaw tlenowy
DAN.
Sprzet ratowniczy: 5 x apteczki plecakowe, 2 karetki sanitarne z wyposazeniem
Sprzet biurowy i komputerowy: 1 x rzutnik multimedialny, 1 x komputer przenosny,
1 x ekran 2x2 m, 1 x cyfrowy aDarat foto!!raficzn

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

W biezacej dzialalnosci PTR na co dzien wspiera wykonywanie zadan publicznych,

niemniej jednak nie na zasadzie zadania zleconego przez organy administracji

publicznej. Dotychczas PTR w szczególnosci zabezpieczalo pod wzgledem

medycznym zarówno imprezy o charakterze masowym, jak i lokalnym (miedzy

innymi obchody rocznicy smierci Papieza Jana Pawla II, Wielka Orkiestrze

Swiatecznej Pomocy, uroczystosci zwiazane z pochówkiem pary prezydenckiej).

Ponadto na biezaco prowadzi akcje edukacyjne i prewencyjne w zakresie zasad

udzielania pierwszej pomocy. Niejednokrotnie prowadzila pokazy ratownictwa na

festynach czy w szkolach.

4. Informacja, czy oferent/oferenci I) przewiduje(-a) zlecac realizacje zadania publicznego w trybie, o którym

mowa wart. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

I Nie przewiduje

Oswiadczam (-y), ze:

l) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego

oferenta/oferentówl);

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieraniel) oplat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenciI) jest/sal) zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia ;

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

przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których

te dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych(Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926,z póznozm.);

5) oferent/oferenci!) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)lzalega(-ja)l) z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne I);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/wlasciwa ewidencjal);

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym

faktycznym.
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(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentówl)

2f]J / ~ v ?-6l 2--- v,Data... . .. . . . ... . .. . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . ... .. . .. . . . . .. ..

Zalaczniki:
l. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji24)
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów skladajacych oferte wspólna niz wynikajacy z
Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajacy upowaznienie do
dzialania w imieniu oferenta(-ów).

Poswiadczenie zlozenia oferty25)

Adnotacje urzedowe25)

I) Niepotrzebne skreslic.

2)Rodzajem zadania jest jedno lub wiecej zadan publicznych okreslonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.
3)Kazdy z oferentów skladajacych oferte wspólna przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dolaczaja wlasciwe
pola.
4) Forma prawna oznacza forme dzialalnosci organizacji pozarzadowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej
okreslona na podstawie obowiazujacych przepisów, w szczególnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne
i jednostki organizacyjne dzialajace na podstawie przepisów o stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do innych kosciolów i zwiazków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmuja prowadzenie dzialalnosci
pozytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczyc
odpowiednia forme lub wpisac inna.
5) Podac nazwe wlasciwego rejestru lub ewidencji.
6)W zaleznosci od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstal.
7) Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nie obowiazkowe. Nalezy wypelnic jezeli
zadanie publiczne proponowane do realizacji ma byc realizowane w obrebie danej jednostki.
8)Nie wypelniac w przypadku miasta stolecznego Warszawy.
9)Dotyczy oddzialów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypelnic jesli
zadanie ma byc realizowane w obrebie danej jednostki organizacyjnej.
10)Nalezy okreslic czy podstawa sa zasady okreslone w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy tez inna
podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.
II)Wypelnic tylko w przypadku ubiegania sie o dofinansowanie inwestycji.
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12) Opis musi byc spójny z harmonogramemi kosztorysem.W przypadkuoferty wspólnej- nalezy wskazac
dokladny podzial dzialan w ramach realizacji zadania publicznego miedzy skladajacymi oferte wspólna.
13)W harmonogramie nalezy podac terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych dzialan oraz liczbewe
okreslenie skali dzialan planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego
zadania publicznego, np. liczba swiadczen udzielanych tygodniowo, miesiecznie, liczba adresatów).
14)Opis zgodny z kosztorysem.
15)Nalezy opisac zakladane rezultaty zadania publicznego - czy beda trwale oraz w jakim stopniu realizacja
zadania przyczyni sie do rozwiazania problemu spolecznego lub zlagodzi jego negatywne skutki.
16) Nalezy uwzglednic wszystkie planowane koszty, w szczególnosci zakupu uslug, zakupu rzeczy,
wynagrodzen.
17)Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
18)Nalezy wpisac koszty bezposrednio zwiazane z celem realizowanego zadania publicznego.
19)W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dolaczaja do tabeli informacje o swoich kosztach.
20)Nalezy wpisac koszty zwiazane z obsluga i administracja realizowanego zadania, które zwiazane sa
z wykonywaniem dzialan o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsluga finansowa

i ~rawna projektu.
21 Wypelnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16
ramowego wzoru umowy, stanowiacego zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej 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 osób, które beda zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz
o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej nalezy przyporzadkowac zasoby kadrowe do

d~sponujacych nimi oferentów.
2 ) Np. lokal, sprzet, materialy. W przypadku oferty wspólnej nalezy przyporzadkowac zasoby rzeczowe do
dysponujacych nimi oferentów.
24)Odpis JTIusibyc zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal
wydany.
25)Wypelnia organ administracji publicznej.
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