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Urzad Miasta Szczecin
Biurods. Organizacji Pozarzadowych
pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin
tel. +4891 4245105

bop@um.szczecin.pl.www.szczecin.pl
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(pieczec organizacji pozarzadowej *

/Dodmiot];\*/iednostki oreanizacvinei *)

(data i miejsce zlozenia oferty
-wypelnia organ administracji publicznej)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
URZAD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej l
70-456 Szczecin

OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFF.RTAnr~pnT N A.J-)

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ( -YCH)/PODMIOTU (-ÓW), 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)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

DZIALALNOSC WSPOMAGAJACA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOLECZNOSCI
LOKALNYCH

(rodzaj zadania publicznego2»)

BUDOWA INTEGRACJI LOKALNEJ I REWITALIZACJI SPOLECZNEJ
(tytul zadania publicznego)

w okresie od 19-12-2012 do 28-12-2012

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGONI~PTFR.A.NT A RFA TT7Arn

7 An ANTA PTnn Tr7NFnO-l1

PRZEZ

URZAD MIAST A SZCZECIN
(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

y



I. Dane oferenta/oferentów!)3)
"t.~-."JW.

1) nazwa: "Bezpieczne Wakacje"

2) forma prawna:4)

( ) stowarzyszenie ( X ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

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

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

0000403043

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)25-11-2011

5) nr NIP' REGON.

6) adres:

miejscowosc: Szczecin, ul.: Gorkiego 7

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7)

gmina: Szczecin powiat:8)Szczecin

województwo: Zachodniopomorskie

kod pocztowy: 70-390 poczta: Szczecin

7) tel.: -. - ~ 1_-:nie dotyczy

e-mail: akcja@bezpiecznewakacje.plbrakstronyfundacji!Stronaprojektu:bezpiecznewakacje.pl

8) numer rachunku bankowego:

nazwa banku: Volkswagen Bank Polska S.A.

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

a) .. .Maciej Mozejewski ..........................................................................

b) ....

c) .. . . .. .. . .. . . .. . . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. . . .. . . . .. ..

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

mowa w ofercie:9)

].w.

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

kontaktowego)

y
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Maciej Motejewski - PREZES ZARZADU,

12) przedmiot dzialalnosci pozytku pubii~;ego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

1. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów sluzacych profilaktyce zdrowotnej, podniesieniu
stanu bezpieczenstwa.

2. Realizacje spotkan, imprez, konkursów i festynów tematycznie nawiazujacych do kwestii
bezpieczenstwa w czasie wolnym.

3. Dzialalnosc edukacyjna, seminaryjna i wydawnicza.
4. Podejmowanie róznych dzialan majacych na celu zapobieganie szerzeniu sie i ograniczanie zjawisk

patologii spolecznych, w tym w szczególnosci narkomanii, alkoholizmu, przemocy.
5. Przyznawanie stypendiów, nagród dla osób bioracych udzial w realizacji celu Fundacji oraz

organizowanie i finansowanie nieodplatnych konferencji i seminariów w zakresie tego celu.
6. Wspólprace ze srodkami masowego przekazu w celu promowania

bezpieczenstwa wsród dzieci i mlodziezy.
7. Wspólprace z wladzami samorzadowymi, rzadowymi i organizacjami pozarzadowymi w zakresie

wymienionym w celach dzialania Fundacji.
8. Tworzenie plaszczyzny wymiany informacji i

osobami zainteresowanymi zagadnieniami bezpieczenstwa
bezpieczenstwa dzieci i mlodziezy.

doswiadczen pomiedzy
w szczególnosci

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

NIE DOTYCZY

13) jezeli oferent /oferencil) prowadzi/pro'liad2al) dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

NIE DOTYCZY

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

z przytoczeniem podstawy prawnej 10)
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NIE DOTYCZY

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Projekt wspiera budowanie integracji lokalnej i integracji spolecznej co najmniej 15 dzieci z dzielnicy

Sródmiescie- Szczecindo dnia 28 grudnia2012,narazonychna liczneniebezpieczenstwa,któreniesieze soba

zycie codzienne. Zagrozenia te dotycza w szczególnosci zachowan doroslych w stosunku do dzieci (porwania,

pedofilia) jak i wypadków drogowych i domowych z udzialem dzieci.

W ramach projektu zostanie zorganizowane wydarzenie pod nazwa "Bezpieczny Przedszkolak", w ramach,

którego zostana przeprowadzone warsztaty profilaktyczne ze specjalistami.

Zajecia polaczone z konkursem pozwola na skuteczniejsze dotarcie z przekazem oraz umozliwia

uczestniczacych dzieci. Atrakcyjne nagrody utrwala pozytywne zachowania.

Równolegle przeprowadzone bedzie spotkanie dla osób przygotowujacych wydarzenie "Bezpieczny Dzien",

które odbylo sie 3 grudnia, a jednym z jego rezultatów jest pisemny raport. Podczas spotkania zostanie on

zaprezentowany, jak równiez wyciagniete i omówione zostana wnioski. Celem tego dzialania jest

opracowywanie kolejnych dzialan, które w jeszcze wiekszym stopniu beda odpowiadac na potrzeby spoleczne.

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

skutków

Analizujac sytuacje osób, które maja wziac udzial w projekcie, wskazuje SIe
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY I PROBLEMY. Ze zidentyfikowanych przyczyn wynika:
l. dzieci w wieku przedszkolnym sa latwowierne. Raczej szybko nawiazuja kontakty z doroslymi,
ufaja im z zalozenia. To powoduje, ze moga stac sie bardzo latwa ofiara doroslych, którzy w niecnych
zamiarach moga chciec je wykorzystac.
2. dzieci nie maja zdolnosci przewidywania swoich poczynan. Z tego powodu nie zdaja sobie sprawy
z swojego dzialania, nie licza sie z konsekwencjami. To powoduje, ze narazone sa na wypadki na
drodze, w domu.

3. dzieci sa ogromnie narazone na dzialanie uzywek, w szczególnosci alkoholu. Niezbedne jest wiec-
od najmlodszych lat - uswiadamianie im, ze alkohol jest ogromnym zagrozeniem dla ich zdrowia i
zycia.
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Zdiagnozowane potrzeby oraz doswiadczenie Projektodawcy w zakresie podejmowania inicjatyw na rzecz
BEZPIECZENSTWA SPEDZANIA WOLNEGO CZASU I INTEGRACJI LOKALNEJ I SPOLECZNEJ staly
sie powodem uruchomienia niniejszego projektu.

Projekt wpisuje sie w aktualny Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin, w tym m.in.:
- Strategie rozwoju, w analizie glównych szans i zagrozen (SWOT) w ujeciu Sfery spolecznej definiuje
najwazniejsze slabe strony dotychczasowych dzialan w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
okreslajac to je, jako "niedostateczna realizacja programów dotyczacych promocji zdrowia, profilaktyki
zdrowotnej, antynarkotykowej, opieki w godzinach pozalekcyjnych w szkolach".
- Strategie Woj. Zachodniopomorskiego Do Roku 2020, CEL STRATEGICZNY: 5, CEL KIERUNKOWY NR
5.2 ORAZ CEL STRATEGICZNY: 6, CEL KIERUNKOWY NR 6.1; 6.4; 6.6
- Strategie Rozwoju Miasta Szczecin - CEL STRATEGICZNYNR 3 STWORZENIEWARUNKÓW
OSOBISTEGO I SPOLECZNEGO ROZWOJU MIESZKANCÓW

Zdiagnozowane potrzeby oraz problemy i bariery uniemozliwiajace ich zaspokojenie staly sie powodem do
uruchomienia niniejszego projektu.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Grupa docelowa to dzieci w wieku przedszkolnym, które zamieszkuja teren Sródmiescia Szczecin. Obszar

zamieszkuja rodziny pokoleniowo zwiazane z dysfunkcjami spolecznymi (zgodnie z preferencja UM Szczecin

na obreb terenu kwalifikujacego sie do powierzenia realizacji zadania publicznego).

REKRUTACJA

Opiera sie na bezposrednim dotarciu do potencjalnych uczestników.

Aktualnie prowadzone sa dzialania promocyjno-informacyjne w miare mozliwosci materialnych i

niematerialnych.

KRYTERIA DOSTEPU MERYTORYCZNE: Zakladana liczba osób zostala zaplanowana na podstawie danych

o liczbie, w tym przedziale wiekowym, które beda obecne w placówce edukacyjnej, co gwarantuje udzial w

projekcie zakladanej liczby uczestników.

Udzial w projekcie dla adresatów bedzie mozliwy poprzez przybycie w miejsce organizowanych warsztatów.

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.II)

NIE DOTYCZY

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

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

organuktóryudzielildofinansowaniaorazdatyotrzymaniadotacji.11)

NIE DOTYCZY

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Cel glówny:

-integracja i wzrost swiadomosci i poziomu bezpieczenstwa spedzania wolnego czasy przez dzieci okolo 15 osób,

z dzielnicy Sródmiescie - Szczecin do 28-12-2012

Cel szczególowy:

-wyposazenie uczestników/-czek w wymagana wiedze i umiejetnosci(bezpieczenstwo i integracja), oraz

dostosowanie ich do potrzeb spolecznych

- wzrost samodzielnosci zyciowej uczestników/-czek poprzez zwiekszenie poziomu aktywizacji spolecmej w

wyniku uczestnictwa w kompleksowym poradnictwie specjalistycznym

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Zadanie zostanie zrealizowane w miejscu dostepnym publicznie lub na terenie placówki publicznej. Fundacjajest

w trakcie ustalania lokalizacji akcji "Bezpiecmy Przedszkolak" z kilkoma placówkami edukacyjnymi bardzo

zainteresowanymi dbaniem o wzrost swiadomosci na temat bezpieczenstwa i integracji dzieci.

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznegol2)

Dzialania merytorycme:

ZADANIE 1: Przygotowanie i realizacja akcji "Bezpiecmy Przedszkolak".

Etap l. Przygotowanie scenariusza "Bezpiecmego Przedszkolaka" oraz niezbednych zasobów i wybór miejsca na

jego przeprowadzenie.

Etap 2. Przeprowadzenie konkursu dotyczacego bezpieczenstwa wraz z przekazaniem nagród.

~6



Etap 3. Przeprowadzenie dzialan informacyjnych oraz realizacja "Bezpiecznego Przedszkolaka".

ZADANIE 2: Analiza raportu dotyczacego akcji "Bezpieczny Dzien".

Etap l. Zakonczona juz akcja "Bezpieczny Dzien" zrealizowala w swych zamierzeniach raport dotyczacy

projektu. Uczestnicy projektu winni przeanalizowac ten dokument i wyciagnac z niego stosowne wnioski, aby w

przyszlosci organizowac akcje, które w jeszcze lepszym stopniu odpowiadaja na potrzeby spoleczne.

DZIALANIA OBSLUGI ZADANIA

a) koordynator projektu -jest niezbedny do koordynacji prawidlowej realizacji projektu i jego celów,

b) obsluga ksiegowa -jest niezbedna gdyz dot. opracowania finansowego realizacji projektu zgodnie z

regulacja krajowa i koniecznoscia archiwizacji dokumentacji finansowej

Zadanie wspierajace - Realizacja zajec rozwijajacych umiejetnosci i kompetencje spoleczne
Realizacja poradnictwa wg potrzeb w obszarze nurtujacych ich problemów prowadzace do integracji
spolecznej.

Warsztaty podczas bezpiecznego dnia 2h: trening konstruktywnych, bezpiecznych zachowan,
kreatywny, przezwyciezenia niesmialosci i leku przed otoczeniem, zapamietywania, ujarzmienie
emocji, rozwój inteligencji emocjonalnej, pozbywanie sie zlych nawyków. Glównym celem jest rozwój
umiejetnosci budowania pozytywnych relacji z ludzmi lub zapamietywania.

Metody tradycyjne, interaktywne, testy, casy study aktywizujace.

Produkt - 2h warsztatów/konsultacji. Dobór czasu akcji dostosowany jest do czasu skupienia uwagi
przez dzieci.

9. Harmonograml3)

v7

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 19-12-2012 r. do 28-12-2012 r.

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

realizowanego zadania publicznegol4) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

Dzialan publicznego

OFERENT

ZADANIE l: Przygotowanie i

realizacja "Bezpiecznego XII.2012

Przedszkolaka"

OFERENT

ZADANIE 2: Analiza raportu XII.2012

dotyczacego akcji "Bezpieczny Dzien"



10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Wskaznik produktu
15 osób (dzieci), które wymagaja wsparcia i objete zostana dzialaniami na rzecz budowania integracji

spolecznej i lokalnej

CEL REALIZOWANY POPRZEZ REZUL TATY TWARDE:

1. Organizacja wydarzenia - "Bezpieczny Przedszkolak" - dla dzieci zamieszkalych w obrebie

Szczecin Sródmiescie oraz przeprowadzenie lacznie 2h zajec/konsultacji, w szczególnosci z

bezpieczenstwa spedzania wolnego czasu dzieci dla uczestników "Bezpiecznego

Przedszkolaka" .

2. Przeprowadzenie l konkursu z nagrodami.

3. Ukonczenie projektu przez minimum 15 osób (dzieci).

REZUL T A TY MIEKKIE:

l. Podniesienie kompetencji w komunikacji dzieci zgodnie z zalozeniem celu i scenanuszem

"Bezpiecznego Przedszkolaka"

Rezultaty TWARDE mierzone beda poprzez: listy obecnosci
W sposób ciagly uczestnicy beda motywowani do osiagniecia celów projektu.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

8 v

Lp. Rodzaj kosztów1ó) Koszt z tego z tego z Koszt do

calkowity do finansowych pokryciaN
(w zl) pokrycia srodków z wkladu

;.-, z wlasnych, osobowego,
:::

wniosko
srodków w tym pracyo

E C z innych zródel spolecznejen en waneJo o , w tym wplat i czlonkówc .: 'S dotacji"O '"O oplat adresatów i swiadczen<!) (!)
'(?....., '-'

(w zl) zadania wolontariuszy.u N N
'en [/) "O

publicznego 17) (w zl);§
o o

o:::
(w zl)

I

Koszty merytoryczne 18)po
stronie Fundacji) 19):
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4500 zl 44% 0,00 zl 56%

1) wynagrodzenie 25h 1980 zl 2520 zl

pracowników twórczych 180 zl Godzi

przygotowania scenariusza, na Za llh Za l4h

organizacji i obslugi
"Bezpiecznego
Przedszkolaka" oraz
spotkania
podsumowujacego
"Bezpieczny Dzien"

spot 350 zl 100% 0,00 zl 0,00 zl
2) koszty organizacji kani 350 zl
spotkania projektowego e 350 zl
dotyczacego analizy Spotka
raportu z akcji nie
"Bezpieczny Dzien"
wraz z wynajem sali

1 600 zl Zesta 600 zl 100% 0,00 zl 0,00 zl
3) Nagrody w konkursie zesta w 600 zl

oraz materialy promocyjne w nagród

II

Koszty obslugi2O)zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne po stronie
BEZPIECZNE WAKACJE
19).

1 260zl miesia 260 zl 100% 0,00 zl 0,00 zl
c 260 zl

3)Wynagrodzenie
koordynatoraprojektu-

umowa cywilno-prawna

4) Koszty obslugi 1 260zl miesia 260 zl 100% 0,00 zl 0,00 zl
ksiegowej -umowa c 260 zl
cywilno-prawna



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych2l)

Nazwa organu administracji
ublicznej lub innei iednostki sektora

Kwota srodków

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

v10

1 150zl miesia 150 zl 100% 0,00 zl 0,00 zl
c 150 zl

8)Koszty zwiazane z
zakupem materialów
biurowych i pomocy
dydaktycznych

III Inne koszty, w tym koszty
wyposazenia i promocji po
stronie BEZPIECZNE
WAKACJEl9):

IV Ogólem: Nie Nie Nie 6120 zl 3600 zl 0,00 zl 2520 zl
doty dotycz dotycz
czy y y

1 Wnioskowana kwota dotacji

3 600 zl 58,82 %

2 Srodki finansowe wlasne17)

Ozl 0.%

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

O zl 0%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznegol!)

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)'7)

Ozl 0%

3.3 pozostale'7)

Ozl 0%

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonków) 2520 zl 41,18%

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

6120 zl 100%



UViad które mor:a miec znaczenie nrzy oCEmiekm:ztoT''';;u'

v. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

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

Zarzadzanie proj. bedzie odbywac sie w sposób równosciowy. Organizacja pracy zespolu bedzie
uwzgledniala godzenie zycia zawodowego i rodzinnego poprzez wprowadzenie mozliwosci

elastycznych form zatrudniania. Za realizacje projektu odpowiedzialny bedzie przeszkolony z
równosci szans Zespól Zarzadzajacy (ZZ), zatrudniony wg kompetencji a nie plci, skladajacy sie z 2
osób:

1. Koordynator PROJEKTU(KP) - wyksztalcenie wyzsze, minimum 2 lata doswiadczenia na
równowaznym stanowisku

2. Obslugaksiegowa - wyksztalcenieminimumsrednie, minimum2 lata doswiadczeniana
równowaznym stanowisku lub posiadanie certyfikatu ksiegowego

Do projektu zostana zatrudnieni zgodnie z opisem dzialan specjalisci: m.in. pracownicy twórczy i
obslugi do "Bezpiecznego Przedszkolaka".

DZIALANIA MONITORINGOWE prowadzone beda na biezaco w trakcie realizacji proj. wg
mechanizmów zarzadzania projektu, tabeli mierników w celu oceny aktualnosci i zgodnosci z oferta
realizacji zadania publicznego. Mierzony bedzie stopien osiagania zakladanych rezultatów. Analiza
bedzie prowadzona pod katem zgodnosci, efektywnosci i jakosci podjetych dzialan projektowych.
Ewentualne odstepstwa beda stanowily material wyjsciowy do podejmowania dzialan korygujacych.

2. Zasoby rzeczowe oferentaloferentóvi+)przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Fundacja dziala na rynku lokalnym i regionalnym na rzecz m.in ZWS i ich otoczenia. Fundacja,
dziala od 2011 roku. PROGRAM Fundacji obejmuje swoim zakresem dzialalnosc informacyjna w
zakresie ochrony zdrowia. Wspólpracuje z samorzadem, kilkoma tysiacami placówek edukacyjnych,
Policja, Straza Pozarna. Na przestrzeni lat 2011-2012 prowadzone sa dzialania, którymi objetych
zostalo ok. 2 mln osób.

Na potrzebyrealizowanegozadaniafundacjaniezbednymizasobami.Mapotencjali doswiadczeniew zakresie
merytorycznymprojektui jest wiarygodnaw srodowiskach,gdziedziala.
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finansów publicznych o przyznanie srodków (ofert) nierozpatrzonych
zostal (-a) do czasu zlozenia
rozpatrzony(-a) niniejszej oferty
pozytywnie, czy tez
nie zostal(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

Nie dotyczy Nie dotyczy TAK/NIE1) Nie dotyczy



3. Dotychczas~we doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Doswiadczenie w realizacji projektów:

Bezpieczne Wakacje 2011 - ok. 1 mln osób objetych akcja, ok. 3000 placówek edukacyjnych bioracych udzial
w akcji, blisko 100 komend Strazy Pozarnej i Policji.

Bezpieczne Wakacje 2012 - trwa, oczekiwany podobny rozmiar i uczestnicy akcji z dodatkowym udzialem
grupy Agora (Radio TOK FM, Zlote Przeboje), wiekszosc Galerii i Centrów Handlowych w kraju (ok. 300).
Wyposazenie w materialy edukacyjne akcji ok. 450 oddzialów PTTK. Prowadzenie dzialan edukacyjnych za
pomoca wyswietlaczy w Szczecinskich Tramwajach.

Obie edycje prowadzone z kilkoma tysiacami partnerów stanowiacych administracje publiczna.

4. Infonnacja, czy oferent/of~nmcil-) przewiduje(-a) zlecac realizacje zadania publicznego w trybie, o którym

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

I NIEDOTYCZY

Oswiadczam (-y), ze:

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

oferenta!oferentówI);

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

3) oferent/ofereaeil-)jest/sa l) zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia 28-12-2012.

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

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

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

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

5) oferent/ofereBcil) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/zalega(_ja)l) z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczneI);

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

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

faktycznym.

v
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(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentów l)

Data: Szczecin, dnia 11 grudnia 2012 roku

Zalaczniki:
l. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencje4)
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 ofertl5)

Adnotacje urzedowe25)

l)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, solectwolub inna jednostka pomocnicza.Wypelnienienie obowiazkowe.Nalezy wypelnicjezeli
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.
11)Wypelnic tylko w przypadku ubiegania sie o dofinansowanie inwestycji.
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