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BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
URZAD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTAlnVJ<RTA w~pnT N A I)

ORGANIZACn POZARZADOWEJ( YCH)/PODMIOTU E-Gw1,O KTÓRYM ( YCH) MOWA W
ART. 3 UST. 3 USTA WY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536/),
REALIZACn ZADANIA PUBLICZNEGO

Popularyzacja koszykówki w okresie letnim, otwarte zajecia sportowo-rekreacyjne.
(rodzaj zadaniapublicznego2))

LETNIA AKADEMIA BASKETU
(mala dotacja)

(tytul zadania publicznego)

w okresie 15.07.2012 - 30.09.2012 \

W FORMIE
POWIERZENIl~ REi\LIZ}..Cn Z.\DANL\ PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO I)

PRZEZ

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

(organ administracji publicznej)

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/oferentów!)3)

l) nazwa: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ulice Basketu

2) fonna 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)

SKFNIBOP 100

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 19 sierpnia 2008 r.

5) nr NIP: 8513068272 nr REGON: 320564338

6) adres:

miejscowosc: SZCZECIN ul.: HENRYKA POBOZBEGO 10/20

dzielnica lub innajednostka pomocnicza:7) """"""""""""""""

gmina: SZCZECINpowiae) SZCZECIN

województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE

kod pocztowy: 70-508 poczta: SZCZECIN

7) tel.: 602-460-832 faks: ""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

e-mail:biuro@miastobasketu.comhttp://www.miastobasketu.com;www. ulice basketu. pl

8) numer rachunku bankowego:

nazwa banku: NORDEA BANK POLSKA SA
,

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

a) Maciej Szyszko

b) """''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""""""''''''''''''''''''''''

c)... ..,... """'" ... ... ... ... '" ... ............

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

mowa w ofercie:9)

Stowarzyszenie Ulice Basketu 70-508 Szczecin H.Poboznego 10/20 tel.

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

kontaktowego)

Maciej Szyszko tel.l

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

Realizowanie Idei Wychowania przez Sport. Propagowanie Zdrowego Trybu Zycia,
Aktywnych Ruchowo Form Spedzania Czasu Wolnego, Profilaktyka Antyuzaleznieniowa.
Popularyzowanie Sportowych Gier Zespolowych (pilka koszykowa, pilka siatkowa, pilka
nozna) zeszczegó/nym naciskiem na promocje pilki koszykowej w pelnym wymiarze tej
dyscypliny oraz w ujeciu uproszczonym, w tzw. wydaniach podwórkowych, ulicznych

..(streetball).

.b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego
Stowarzyszenie zaklada partycypacje uczestników (wspólplacenie) ZC;l. udzial w
rozgrywkach Miejskiej Ligi Basketu, dodatkowo za udzial w turniejach koszykówki
ulicznej.

13).jezeli oferent /orereacil) prowadzi/prowadza l) dzialaIn'óscgospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

[ Nie dotyczy.

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

z przytoc~eniem podstawy prawnelO)

lNie dotyciy.

nI. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

LETNIA AKADEMIABASKETU - Organizacja letnich zajec treningowych z podstaw koszykówki na

plenerowych boiskach otwartych typu ORLIK w sródmiesciu i na prawobrzezu Szczecina. Zajecia

prowadzone przez trzech instruktorów na obiektach przyleglych do LOXIV (Szczecin, ul. Kopernika

16A), SP-12 (Szczecin ul. Floriana Szarego 12) oraz ZSl (Szczecin, ul. Mlodziezy Polskiej 9), w

lacznym wymiarze 12 treningów tygodniowo (24h/tydzien).
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2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz

skutków

Projekt wychodzi naprzeciw takim problemom jak niska kultura spedzania czasu wolnego

wsród wielkomiejskiej mlodziezy, zwiazana z tym sklonnosc do uzalezniania sie od

alkoholu, tytoniu, szerzej narkotyków. Przede wszystkim zorientowany jest na

podnoszenie kultury gry w koszykówke, w ujeciu globalnym druga najbardziej popularna

gre zespolowa w swiecie. Stad propozycja systematycznej treningowej pracy z mlodzieza,

rozbudzanie pasji i zainteresowan koszykarskich. Sport w swym elemencie

powszechno~ci, wielkiego inspirowania i pociagania mlodych ludzi, zawiera wielkie poklady

oddzialywania wychowawczego. W kontekscie opisanych problemów istnieje sportowa gra

o szczególnie miejskich walorach, bliska kulturze mlodziezowej - KOSZYKÓWKA.Nasza

propozycja zmierza równiez do twórczego i efektownego zagospodarowania nowej

infrastruktury Orlików. Zaklada sie mozliwosc przeniesienia najbardziej perspektywicznej i

utalentowanej czesci dzieci i mlodziezy do systematycznego szkolenia w ramach dalszych

calorocznych zajec AKADEMII BASKETU, zamiarem konsolidacji i budowania druzyn w

rozgrywkach punktujacych.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Uczestnicy zajec to dzieci i mlodziez w wieku 6-16 lat. dzieci i uczniowie szczecinskich

szkól (chlopcy i dziewczeta). Glówne kryterium naboru to zapal i osobiste zaangazowanie.

Choc uczestnicy zajec beda musieli spelnic minimalne standardy dyscypliny, ostateczna

organizacyjna formula zajec przybierze ksztalt ciekawy, popularyzatorski i rekreacyjny.

Brak kryteriów selekcyjnych wlasciwych szkoleniu stricte sportowemu. O przyjeciu do

treningowej grupy nie decyduja warunki fizyczne, juz wypracowane umiejetnosci, wyniki

testów sportowych. Pelna otwartosc na mlodziez trudna, wyrastajaca w przestrzeni

sródmiejskich XIX-wiecznych szczecinskich kamienic oraz na blokowiskach przedmiescia.~

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.U)

Nie dotyczy.

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferenci!) otrzymal/otrzymali!) dotacje na dofmansowanie

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

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .U)

- Lt-



Nie dotyczy.

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Zaproponowanie mlodym mieszkancom Szczecina wartosciowej rozrywki w przestrzeni

dostepnego czasu wolnego. Krzewienie kultury gry w koszykówke poprzez organizacje

treningów, budowanie zespolów i wprowadzenie w sportowa rywalizacje. Rozbudowa

sportowego programu o intensywna skladowa w postaci profilaktyki antyuzaleznieniowej.

Wypelnienie zywa trescia wielkiego pojecia jakim jest - zdrowie publiczne. Prezentowanie

Miasta Szczecina w jego najlepszych walorach.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Zajecia prowadzone przez trzech instruktorów na obiektach przyleglych do LOXIV

(Szczecin, ul. Kopernika 16A), SP-12 (Szczecin ~I. Floriana Szarego 12) oraz ZSl (Szczecin,

ul. Mlodziezy Polskiej 9), w lacznym wymiarze 12 treningów tygodniowo (24hjtydzien).

Okres zajec od 15.07.2012 do 30.09.2012 (lacznie 12 tygodni) i 144 jednostki treningowe

(288h zajec).

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

. Opracowanie koncepcji plakatów i reklam internetowych na portale spolecznosciowe

Szczecina i branzowe strony poswiecone koszykówce oraz serwis

www.miastobasketu.com Koncepcje graficzne i haslowe beda zorientowane na jezyk

mlodych ludzi i obliczone na sportowa zachete.

Druk i rozwieszanie plakatów w szkolnych obiektach sportowych i szkolach oraz

emisja internetowych reklam.

Zakup dzieciecych pilek rozmiar 5 w ilosci 15 sztuk.

Opracowanie koncepcji baneru o wymiarach 2,5-4 metry, z przeznaczeniem do

wywieszania na trzech Orlikach na których odbywaja sie zajecia.

Systematyczna praca treningowa z dziecmi i mlodzieza.

Zagwarantowanie naj pilniejszym uczestnikom sportowych zajec sportowych

wyróznien w postaci pamiatkowej koszulki. Propozycje dalszego koszykarskiego

rozwoju w ramach calorocznych zajec z Akademii Basketu.

.
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9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 1.04.2012 - 31.12.2012

Poszczególne dzialania w zakresie Tenniny realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialr1y

realizowanego zadania publicznego14) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zad~

dzialan publicznego

1. Opracowanie koncepcji

plakatówi banerów i reklam

internetowych (PROMOCJA).

2. Druk, rozwieszanie

plakatów, emisja reklam i

banera (PROMOCJA).

3. Start LETNIEJ AKADEMII

BASKETU (SZKOLENIE).

4. Zakup 30 koszulek

pamiatkowych wraz z

pamiatkowym nadrukiem dla

grona najl.epszych i najbardziej

systematycznych uczestników

sportowych zajec. Zakup

dzieciecych pilek rozm. 5 w

liczbie 15 sztuk.

do 12-

15.07.2012

Stowarzyszenie Ulice Basketu

od 15-

30.07.2012

Stowarzyszenie Ulice Basketu

od 15.07.2012 I Stowarzyszenie Ulice Basketu
do 30.09.2012

do 15.07.2012 I Stowarzyszenie Ulice Basketu
do 30.09.2012

,

10.Zakladane rezultaty realizacji zadania pUblicznego15)

Zorganizowanie letnich zajec treningowych na trzech Orlikach, przez okres letni. Lacznie

144 jednostki treningowe prowadzone przez trzech instruktorów koszykówki. Otwarta,

przyjazna formula zajec, kazdy moze przyjsc i trenowac. Program zajec dostosowany do

wymagan dzieci i mlodziezy.

1."



v. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

4 --,.

Lp. Rqdzaj I Kos Rodzaj Koszt z tego do z tego z Koszt do
kosztów16) l zt mIary calkowity pokrycia finansowych pokrycia

o jedn (w zl) z srodków z wkladu
s ostk wnioskowan wlasnych, osobowego,
C owy ej dotacji srodków w tym pracy

(w (w zl) z innych spolecznej
j zl) zródel, w tym czlonków
e wplat i oplat i swiadczen
d adresatów wolontariuszy
n zadania (w zl)
o publicznego 17)
s (w zl)
t
e
k

I

Koszty .

merytoryczne 18) Prowadzenie 9000 9000
- -

1 9000 zajec
I.Koszty treningowych
treningów: na trzech
place - umowy DRUKACHzlecenia lo dzielo
instruktorów.

2. Sprzet sportOwy sztuk
- -

15 35 525 525
.(stroje
koszykarskie, pilki,
itd. Oznaczeniana
odziezy).

3. 30 koszulek z sztuk
-

pamiatkowym
30 37 1110 475 635

nadrukiem.

II KosztyobslugiU) -
- - - - - -

zadania
publicznego, w
tym koszty
administracyjne
po stronie
... (nazwa
Oferenta) 19):



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych2!)

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki sektora

Kwota srodków

(w zl)
Informacja o tym, czy
wniosek (oferta)

...,"
(;

III Inne koszty, w
tym koszty
wyposazenia i
promocji po
stronie...

(nazwa
Oferenta/9) :

1. Materialy
...

Promocyjne
(koncepcje
graficzne, 1 500 pakiet 500 - 500 -
wykonanie reklam
internetowych, druk
plakatów oraz
banerów).

.

IV Ogólem: - - - 11135 10000 1135 -

1 Wnioskowana kwota dotacji

10000 zl
89,81 %

2 Srodki finansowe wlasnel7) ..

1135 zl
10,19%

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

....... zl .........%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznegoTIJ
........ zl ..........%

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)17)

.......... zl ... ......

3.3 pozostaleTIJ
......... zl ........%

..
.

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonków)
.............zl ..........0/0

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4) 11135 100%



Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Nie wyceniono kosztu pracy wolontariuszy.

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

l. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Bezposrednio za organizacje zadania odpowiedzialni beda:

CzlonkowieStowarzyszenia Ulice Basketu.

Michal Borkowski nauczyciel ZS4 w Szczecinie, instruktor koszykówki, w 2011 roku prowadzil

zajecia z Akademii Basketu. Marcin Szewczyk nauczyciel ZS02 w Szczecinie, instruktor

koszykówki,pilki noznej, siatkowej, plywania, animator sportu. Maciej Szyszko - instruktor
sportu, prezes Stowarzyszenia UliceBasketu, przez 4 lata instruktor w ramach Akademii Basketu.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentó'1/l)przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Stowarzyszenie posiada dostep do obiektów sportowych i daje gwarancje wysokiego

poziomu realizacji projektu. Stowarzyszenie czesciowo wyposazylo juz grupy treningowe

w sprzet (pilki i akcesoria). Dodatkowo Stowarzyszenie dysponuje infrastruktura serwisu

www.miastobasketu .comoraz www .ulicebasketu. Dl

.

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Doswiadczenia organizacyjne Stowarzyszenia wiaza sie z administrowaniem Miejskiej Ligi Basketu

w Szczecinie, bedacej najwieksza cykliczna impreza sportowa na Prawobrzezu Szczecina.

Stowarzyszenie zaslynelo równiez z organizacji imprez: StreetbalI Challenge VESTAS 2009,

MECZU GWIAZD SZCZECIN vs. POMORZE ZACHODNIE, Szymon Szewczyk Szczecin 2011-2012,

Mistrzostwa Szczecina w Kozlowaniu Pomaranczowa oraz kampaniami. billboardowymi

promujacymi sport. We wszystkich wymienionych projektach Stowarzyszenie otrzymywalo

"-
/,..J

finansów publicznych o przyznanie srodków (ofert) nierozpatrzonych
zostal (-a) do czasu zlozenia

rozpatrzony(-a) niniejszej oferty
pozytywnie, czy tez
nie zostal(-a) jeszcze
rozvatrzony(-a)

brak TAK/NIE1)



wsparcie Urzedu Miasta Szczecina oraz Urzedu Marszalkowskiego w Szczecinie. Wnikliwe

zestawienie dzialan Stowarzyszenia znajduje sie w Sprawozdaniu Merytorycznym za rok 2011.

Scisle przy wsparciu Miasta Szczecina przez rok Stowarzyszenie prowadzilo otwarte zajecia dla

mlodziezy z koszykówki w ramach Akademii Basketu (2009 rok) - jedna grupa szkoleniowa. W

2010 roku formule Akademii Basketu rozbudowano do poziomu czterech grup szkoleniowych

funkcjonujacych w ramach akcji: "Skrec Ekipe Zamiast Skreta!" oraz "Chemia Zespolu". W 2011. .
roku z powodzeniem kontynuowano projekt. Wszystkie zorganizowane w grupy zespoly braly

udzial w rozgrywkach Miejskiej Ligi Basketu w Szczecinie i oswajaly sie z rygorami

wspólzawodnictwa (koszykówka z pelnymi szykanami). Aktualnie przy wspólpracy z Miastem

Szczecin Stowarzyszenie w ramach Akademii Basketu prowadzi zajecia z trzema grupami

szkoleniowymi (koszykarska mlodziez Szczecina).

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

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

I Nie przewiduje. .

Oswiadczam (-y), ze:

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

oferenta! o ferentóv;!);

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

3) oferentloferenci.J.)jest/sa!) zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia 30 wrzesnia 2012;

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,zlozylystosowneoswiadczeniazgodniez ustawaz dnia 29 sierpnia1997r. Oochronie danych

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

5) oferent/ofcrend) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/zalega( ja)!) z oplacaniem naleznosci z ij'tulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne!);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem 8ado'Nym/wlasciwa ewidencja!);

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

faktycznym.

-/lC-



?Pc7.3;~.:::;:433< . ,.......

f7'y"ZCI,I,

c, "'C. ,.",1:;.

~,.., /" I
~a - ~ Rt=G '.-' "Oi..; ~...........::;~t:1-3C6827.2 HF

' ObOZI'.egQ\ ~

,

'~' : "
O

"

l 'r1\~.' " "8 Szczec:n,.Szy$2X~ '-i ((') . "=. L ~ .
h"" Maesej \.\.\I,I.\:lv ,,,,

-.. ....

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/of-erentówB

,I) , -:-'l n ,.,D.l)--t . t- eJ/t'L- J,Data. .. .. . .. . ... .. . ... . .. . . . ... .. . ... . .. ..; . . . . .. .. . ... .. ..

Zalaczniki:
l. Kopiaaktualnegoodpisuz KrajowegoRejestruSadowego,innegorejestrulub ewidencjf4)
2. W przypadkuwyboruinnegosposobureprezentacjipodmiotówskladajacychofertewspólnaniz wynikajacyz
Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajacy upowaznienie do
dzialania w imieniu oferenta(-ów).

Poswiadczenie zlozenia ofert/5)

Adnotacje urzedowe25)

l)Niepotrzebne skreslic.

2)Rodzajem zadania jest jedno lub wiecej zadan publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwie~a
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
ijednostki 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 zaZllaczyc
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.
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10)Nalezy okreslic czy podstawa sa zasady okreslone w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy tez inna
podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.
11)Wypelnic tylko wprzypadku ubiegania sie o dofmansowanie inwestycji.
12)Opis musi byc spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej - nalezy wskazac
dokladny podzial dzialan w ramach realizacji zadania publicznego miedzy skladajacymi ofertewspólna.
13)W harmonogramie nalezy podac terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych dzialan oraz liczbowe
okreslenie skali dzialan planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego
zadania publicznego, np. liczba swiadczen udzielanych tygodniowo, miesiecznie, liczba adresatów).
1~ .

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 tymobslugafmansowa
i prawna 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 musi byc zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal
wydany. .

25)Wypelnia organ administracji publicznej.
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