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BOP-IO

... ... ... .". ...".. ''''''.'' ... .......
(data i miejsce zlozenia oferty

-wypelnia organ administracji publicznej)
.

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

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
URZAD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

MALA DOTACJA

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACn 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),
REALIZACn ZADANIA PUBLICZNEGO

Promocja wolontariatu i rozwój spolecznosci lokalnych
(rodzajzadaniapublicznego2))

Wolontariat jest dla wszystkich
(tytulzadaniapublicznego)

w okresie od 15.02. 2013r. do 15.05.2013r

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/wSPIERANIA REALIZACn
ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

GMINE MIASTO SZCZECIN
(organ administracji publicznej)

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



.Dane oferenta/oferentówl)3)
j.l>'" .,...

1) nazwa: Fundacja Pogotowie Teatralne

2) forma prawna:4)Fundacja

() stowarzyszenie (X) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

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

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

KRS 0000092628

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)18.02.2002r

5) nr NIP: ~- I nr REGON:

6) adres:
miejscowosc: Szczecin ul.: .Milczanska 6d/3
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7)
gmina: Szczecin powiat:8).Szczecin
województwo: zachodniopomorskie
kod pocztowy: 70-117 poczta: Szczecin

7) tel.: 91 8181736; (- - faks: .....................................................

e-mail: pO\lowwieia~adres.pl.http://w\Nw.po!Zoto\'vie-teatralne.onz

8) numer rachunku bankowego:;

nazwa banku:

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

a Tomasz Jankiewicz

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

zadanie, o którym mowa w ofercie:9)

Fundacja Pogotowie Teatralne Milczanska 6d/3 70-117 Szczecin 918181736

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

telefonu kontaktowego)

Tomasz Jankiewicz '
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12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:
jol<'" ".,.-.

a) dzialalnosc nieodplatl1a pozytku publicznego

dzialalnosc statutowa nieodplatna :

a) wystawianie przedstawien teatralnych i kabaretowych,

b) pisanie scenariuszy, tekstów piosenek, tworzenie scenografii,

c) organizacja festynów, pikników, widowisk estradowych i widowisk plenerowych,. . .

d) kursy, szkolenia, seminaria, warsztaty,

e) prowadzenie wykladów w formie spektakli,

f) dzialalnosc wydawnicza,

g) dzialalnosc fonograficzna- nagrywanie, wydawanie i dystrybucja plyt,

h) dzialalnosc zwiazana z produkcja filmów, nagran wideo i programów

telewizyjnych,

i) czytanie bajek w szpitalach, hospicjach i Domach Dziecka,

j) dzialania animacyjne w tym warsztaty z balonami, muzyczne, plastyczne w

szpitalach, hospicjach i Domach Dziecka,

k) pomoc rzeczowa i materialna dla Beneficjentów Fundacji.

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

dzialalnosc statutowa odplatna:

a) wystawianie przedstawien teatralnych i kabaretowych,

b) pisanie scenariuszy, tekstów piosenek, tworzenie scenografii,

c) organizacja festynów, pikników, widowisk estradowych i widowisk plenerowych,

d) kursy, szkolenia, seminaria, warsztaty,

e) prowadzenie wykladów w formie spektakli,

f) dzialalnosc wydawnicza,

g) dzialalnosc fonograficzna- nagrywanie, wydawanie i dystrybucja plyt,
h) dzialalnosc zwiazana z produkcja filmów, nagran wideo, programów telewizyjnych.

13) jezeli oferent loferend) prowadzi/prowadza I)dzialalnosc gospodarcza:

a) nW11erwpisu do rejestru przedsiebiorców , ... ... ...

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

NIE DOTYCZY

..,-,



II. Informa~ja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz
"'. ,.

z przytoczeniem podstawy ~rawnejlO) j.I....

NIE DOTYCZY

HI. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Projekt wspiera budowanie integracji lokalnej i integracji spolecznej- mieszkanców

Szczecina glównie uczniów szkól ponad gimnazjalnych, poprzez stworzenie aktywnej grupy
wolontariuszy chetnych do dzialan animacyjnych z dziecmi w szpitalach, domach dziecka i
rodzinach zastepczych, oraz stworzenie radia internetowego prowadzonego przez mlodziez i
dla mlodziezy.

Projekt jest produktem powstalym na bazie dobrze znanego procesu uczenia sie. Podczas
warsztatów animatorzy ucza sie róznych dzialan: wcielania sie w rózne postaci, czytania
bajek, face painting, balonoterapii, male formy teatralne, pracy z mikrofonem, dykcji,....
Beneficjenci projektu poznaja mozliwosc zdobycia zawodu animatora.

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

Komunikacja i umiejetnosc rozmawiania z druga osoba jest sposobem na zmniejszenie barier
i konfliktów spolecznych, kulturowych czy miedzypokoleniowych. W czasach
wspólczesnych ludzie czesciej komunikuja sie ze sprzetem (niekoniecznie tylko z
komputerem) niz zywa istota. Mloda i niedojrzala osoba wielokrotnie pozostawiona jest sam
na sam ze stechnicyzowanym swiatem i oceanem informacji.
Mlody czlowiek szybciej poslucha wskazówek podanych przez rówiesników w radiu anizeli
tych samych wskazówek od doroslych. Chetniej zaangazuje sie w prace wolontariatu
wiedzac, ze sa tam jego znajomi i razem moga cos robic, korzystajac z Wiedzystarszych.
Poznajac dzialania animacyjne mlody czlowiek pozna mozliwosc spedzenia wolnego czasu w
inny sposób anizeli komputer ,czy impreza zakrapiana alkoholem. Szczególnie wazne jest to
podczas czasu wolnego od zajec lekcyjnych.
Zdobedzie umiejetnosc pracy w grupie, twórczego myslenia i dzialania.
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Uzyskanie na koniec warsztatów certyfikatu da mozliwosc prowadzenia roznych dzialan
animacyjnych. pi"'- ",..

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Grupa docelowa jest mlodziez w wieku 16-19 lat, która uczeszcza do szczecinskich szkól

ponad gimnazjalnych

Rekrutacja nastapi poprzez ogloszenie na stronie internetowej i facebooku,

Przewidziane sa dwie grupy animacyjna i radiowa w kazdej 10-15 osób

Posrednio odbiorcami zadania beda mali mieszkancy Szczecina, glównie z dzielnicy

Pomorzany

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 I)dotacje na dofmansowanie

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

Celem zadania jest promocja wolontariatu i pokazanie róznych form spedzania wolnego czasu
poprzez mlodych ludzi. Pokazanie alternatywnych form spedzania wolnego czasu, integracja
spolecznosci. Celem jest tez wzbudzenie gotowosci potrzeby dzialania na rzecz wlasnej
spolecznosci. Zgodnie z badaniami CBOS Polacy coraz silniej wierza w sens wspólpracy,
rosnie tez w Polsce zaufanie spoleczne oraz podstawa wspóldzialania. Jednak nie przeklada sie
to na dzialania i spoleczna aktywnosc. Coraz mniej Polaków ma doswiadczenia tego typu,
dzialaniami mniej chetnie niz przed laty angazujemy sie w prace dla organizacji spolecznych
czy dla swojej spolecznosci lokalnej.
Majac na uwadze ksztaltowanie adekwatnego typu mentalnosci spolecznej, a zwlaszcza
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spontanicznej, autentycznej aktywnosci wsród mlodziezy zamierzamy przeprowadzic
wieloetapowy cykl dzialan. j"r- ...,..

Warsztaty animacyjne pozwola mlodym ludziom poznac prace animatora, która beda mogli
wykorzystac w przyszlosci
Po zak011czonymprojekcie dalej bedzie trwala wspólpraca z wolontariuszami, którzy beda
uczestniczyc w róznych dzialaniach kreowanych przez fundacje

7. Miejsce realizacji zadania publicznego.

Siedziba fundacji, odzialy dzieciece szpitali szczecinskich, Rodzinne domy dziecka, teren

rekreacyjny SP nr55 przy ul Orawskiej

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego!2)

Wolontariusze poznaja tajniki pracy animacyjnej z dziecmi.
Naucza sie prowadzic zabawy w grupie, przeprowadzac rózne warsztaty i dzialania
animacyjne. Powyzszy efekt uzyskamy przeprowadzajac warsztaty :

a)animacyjne - nauka dykcji, praca z mikrofonem
- zabawy w grupie
(dzialania z chustami animacyjnymi
i rekwizytami cyrkowymi)

- face painting
-balonoterapia
-nauka tanców animacyjnych
-warsztaty dzialan plastyczno - dekoracyjnych

b) radiowye - cwiczenie dykcji
- praca z mikrofonem
- przygotowanie i prowadzenie audycji
-nauka pisania informacji

Razem
Warsztaty zakoncza sie sprawdzianem praktycznym
1 Grupa animacyjna odwiedzi dzieci w szczecinskich szpitalach lub w Rodzinnych Domach
Dziecka ,poprowadzi zajecia animacyjne w siedzibie fundacji, zorganizuje zajecia animacyjne
na terenie rekreacyjnym przy ul Orawskiej w maju
Ogólem odbedzie sie w tym czasie 10 spotkan animacyjnych w których wezmie udzial okolo
600 uczestników.,
2. Grupa radiowa poprowadzi audycje w radiu internetowym Blekitna FM 10 audycji.

Radio" Blekitna FM" ht1D:/i\V\nv.mii.of2/blekitnafmjest skierowane glównie do mlodziezy,
podczas audycji sa tez informacje dla rodziców i dzieci z klas podstawowych. Zostanie równiez
przygotowana audycja dla dzieci pt Pogotowie Teatralne - audycja dla dzieci i tych którzy
tesknia za dziecinstwem.
Premierowa audycja przewidziana jest w okolicach 21 marca. Fundacja bedzie wtedy
obchodzic 15 lecie dzialalnosci.

Na dzien skladania wniosku audycji nadawanej w piatki o 18:00 slucha okolo 1500- 1600
osób ( na podstawie wskazników na panelu radiowym w Internecie)

8 godzin

4godziny
8godzin
8 godzin
6 godzin
8 godzin
4 godziny
6 godzin
4 godziny
6 godzin

62 godziny
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9. Harmonogram 13)
j"""- .0'"

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Cecha charakterystyczna tego typu dzialan, jest fakt, ze obok rezultatów twardych, latwo
dajacych przelozyc sie na liczby arytmetyczne, dzieci i mlodziez nabeda pewnosci, ze kazdy
moze stanowic o spoleczenstwie obywatelskim. Warsztaty wyzwola w nich przekonanie o
wlasnej wartosci, kreatywnosci, mozliwosciach jakie czekaja na mlodych i aktywnych ludzi.
Projekt pozwoli:

l.wskazac grupie 45 mlodych wolontariuszy róznych form spedzania wolnego czasu.
2.bedzie promowal wolontariat.
3 przeprowadzic 10 dzialan animacyjnych dla grupy okolo 600 osób
4.stworzyc i przeprowadzic 10 audycji radiowych dla mlodziezy przez mlodziez, której

bedzie sluchac okolo 1500 sluchaczy
5. Umozliwi dzieciom rodzin gorzej sytuowanych i dysfunkcyjnych zajecia w

dzialaniach i warsztatach animacyjnych. Mozliwosc zdobycia nagród w konkursach
oglaszanych podczas audycji radiowych.

Po zakonczeniu projektu audycje radiowe beda dalej przygotowywane w siedzibie ftmdacji
przez mlodziez.

7

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 25 stycznia 2013 do 30.03.2013

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

realizowanego zadania publicznego 14) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego

Opublikowanie informacji o projekcie 15-28.02.2013 Fundacja Pogotowie Teatralne

i nabór chetnych do projektu

Zakup materialów do dzialan 15.02-10,05.2013 Fundacja Pogotowie Teatralne

animacyjnych, wykorzysanych

przez wolontariuszy

Warsztaty animacyjne i radiowe 15.02-30.03.2013 Fundacja Pogotowie Teatralne

Dzialania grupy animacyjnej z dziecmi 01.03-15.05.2013 Fundacja Pogotowie Teatralne

10 spotkan animacyjnych

Audycje prowadzone przez grupe 15.02- 15.05.2013 Fundacja Pogotowie Teatralne

radiowa 10 audycji

Podsumowanie projektu i wydanie 15.05.2013 Fundacja Pogotowie Teatralne

certyfikatów konczacych projekt

Promocja projektu 15.02-15.05.2013 Fundacja Pogotowie Teatralne



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

I. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj koszt5\Z":',.-.

8

Lp. Rodzaj kosztów!") Koszt z tego do z tego z Koszt do
calkowit pokrycia finansowy pokrycia
y z ch z wkladu
(w zl) wnioskow srodków osobowego,

,-.. anej wlasnych, w tym pracyN
dotacji srodków spolecznej

'-' (w zl) z innych czlonków
;>,

zródel, w i swiadczen
o

tym wplat wolontariuszy2 ......'"
i oplat (w zl)'" oo I:: 'sI:: "O adresatów"O lU

lU ....., .
zadania....., ......

.<..) N N

.", '" "O
publiczneg.Q o o

..... p:::
017)(w zl)

I

Koszty merytoryczne 18)po
stronie. .. (nazwa Oferenta) 19):
l).........
2) ........

Wynagrodzenie pracowników
62 300,- Godz. 18600,- 4000,- - 14600,-

twórczych prowadzacych
warsztaty

trenerzy dykcji

trenerzy oddychania

trenerzy tanca

trenerzy animacji

Materialy do warsztatów
animacyjnych:

tunel animacyjny l 230,- Szt. 230,- 230,- - -

chustaanimacyjnaduza 1 670,- Szt. 670,- 670,- - -

chustaanimacyjnamala l 220,- Szt. 220,- 220,- - -
balonymodelinyi pompki20

l 660,- komplet 660,- 660,-paczek - -
pilkizonglerskielOkom.

10 16 komplet 160,- 160,- - -
talerzedo zonglowania5 kom.

6 20 komplet 120,- 120,- - -
DiabloJazz5 kmp.

6 90 komplet 540,- 540,- - --

Zestaw farb do face painting
l 500 komplet 500,- 500,- - -

Zestaw materialów do l 550,- komplet 550,- 550,- - -
warsztatów plastyczno -
dekoracyjnych
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Obsluga techniczna dzialan
10 300 spotkanie 3000,- 3000,-- -

animacyjnych( akustyk, j.l"" ",'o,

oswietlenie, itp.)

Materialy do warsztatów
30 50 szt 1500,- 500,- l 500,- -

radiowych(mikrofon,kable,
dlugopisy,notatniki,itp.)

Wsparciemerytoryczne 10 200 audycja 2000, - - 2000,-

podczasaudycjiradiowych
przezprezenteraradiowego

Poczestunekw trakcie 30 20 Szt. 600,- 500,- 100,- -
warsztatów

Oplaty radia ryczalt (serwer,
3 150 m-c 450,- - 450,- -

ZAiKS

II

Koszty obslugi2O)zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne po stronie
... (nazwa OferentayI9):
l) .........
2) ........

Media ( czynsz, telefon, itp.) 3 700 m-c 2100,- - 2100,-
Transport- Leasing,paliwo 3 400 m-c 1200,- 1200,-

Kosztobslugiprojektuumowa
3 300 m-c 900,- - - 900,-

cywilno-prawna

Kosztyzwiazanez zakupem 3 100 m-c 300,- - 300,-
materialów biurowych i
eksploatacyjnych (ryczalt)

III
Inne koszty, w tym koszty wyposazenia
i promocji po stronie... (nazwa
OferentaY9) :
l) .. ......
2) ........

Koszt materialów 3 500 m-c 1500,- 1350,- 150,-

promocyjnych( reklama,
strona internetowa, ulotki,
koszulki)

IV Ogólem: 35800,- 10000,- 5300,- 20500,-



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego
/""- ,

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

10

1 Wnioskowana kwota dotacji

10000 zl 27,93%

2 Srodki finansowe wlasnell

5300 zl 14,80%

3 Srodki finansowe z innych zródel ogólem (srodki finansowe wymienione w pkt.
3.1-3.3)11) ......... zl ........0/0

3.1 wplatyi oplatyadresatówzadaniapublicznegoI I)

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

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

z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, funduszy .. . . .. ... zl ........0/0
celowych, srodki z funduszy strukturalnych)!7)

3.3 pozostale l-'

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

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

20500zl 57,27%

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

35800 zl 100%

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
rozpatrzony(-a)

TAKlNIE1J
NIE DOTYCZY

TAKlNIE1)



Uwagi, któr.emoga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:
"". .,

V. Inne wybrane informa~je dotyczacc'zadania publicznego

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

Iwona Gacparska - aktorka, absolwentka PWST we Wroclawiu;
Agnieszka Dolecka- animator dzialan tanecznych
Anna Gniazdowska - dziennikarz Kuriera Szczecinskiego
Bernardeta Komiago - aktorka, absolwentka PWST w Bialymstoku wystepowala min w
serialach: Na Wspólnej, Plebania, Rancm, Na dobre i na zle;
Twarz Kampanii Reklamowych m.in.: Dodaj pasje do pracy, BonusX, Delekta
Tomasz Jankiewicz - aktor, scenarzysta, rezyser, laureat Nagrody Artystycznej Miasta
Szczecina, polsko - australijskiej fundacji "Polcul Foundation", laureat nagrody "Brzdac
2005", Kawaler Miedzynarodowego Orderu Usmiechu 2008 ;
Wieslaw Lagiewka - aktor Teatru Polskiego, wykladowca Akademii Sztuki w Szczecinie
Marek Pawlukiewicz - wydawca i redaktor Zagadkowej Niedzieli w III Programie
Polskiego Radia
Obsluga projektu - Tomasz Jankiewicz
koordynator projektu -jest niezbedny do koordynacji prawidlowej realizacji projektu i
jego celów, posiada doswiadczenie na równowaznym stanowisku

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

Zasoby lokalowe:
Biuro - 73 m.kw. - stan bardzo dobry
Ogród do dzialan animacyjnych 100m.kw.
Samochód Fiat scudo 1,9 JTD - rocznik 2008 - stan dobry

sprzet komputerowy do prowadzenia audycji
komputery- 1 szt. - stanbardzodobry

rejestrator dzwieku H4Ml
mikser stan b.dobry

Sprzet do dzialan animacyjnych
naglosnienie 1 komplet stan bardzodobry
statywy mikrofonowe sztuk 10 - stan bardzo dobry
statywy glosnikowe sztuk 4 - stan bardzo dobry,
mikrofon typu mikroport sztuk 4 - stan bardzo dobry,
odtwarzacz CD - stan bardzo dobry
26 kostiumów - stan bardzo dobry
6 kostiumówplenerowych- stanbardzodobry

11
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3. Dotychczasowe doswiadczenia w reaii.zacjrzadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Zadanie realizowane z Gmina Miasto Szczecin w latach 2002 -2012:

a) "Smiejacy sie policjant"- profilaktyka bezpieczenstwa dzieci i mlodziezy
b) "Teatralna sroda" - terapia sztuka dzieci w szpitalach
c) "Teatr przy lózku" - terapia sztuka dzieci w szpitalach
d) "Zyje zdrowo, kolorowo"- profilaktyka zdrowia - wyklady w formie spektakli dla

dziecii mlodziezy - . - -
e) "Pokochajsamegosiebie- co to jest i prostesposobyzwalczaniastresu"-

wyklady w formie spektakli, warsztaty dla dzieci, mlodziezy i nauczycieli
f) Sezon artystyczny 2009-2012r
g) "Platany" - Prowadzenie Miedzynarodowych Spotkan Organizacji Pozarzadowych

w Szczecinie (2005 2012 r)
h) Miasteczkodzieciecepodczasfestiwalufajerwerków- sierpien2012

Oprawa artystyczna Jarmarku Swiatecznego na Zamku Ksiazat Pomorskich 14-16.
12.2012r

4. Informacja, czy oferent/oferenci l) 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 NIEPRZEWIDUJE

Oswiadczam (-y), ze:

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

oferenta!oferentówl);

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

3)
" t/ ., .1). / l) .

(
.
)

. . . ., d d . - .Oleren olerencl Jest sa zwIazany -m mmeJsza olerta o ma ,

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 f. o ochronie danych

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

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

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spolecznej);

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

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

faktycznym.

.. . . . . . . . .. . .. . . . . . .. ". . . . . .. . .. . . . . . .. . . . .. .. . . .

(podpis osoby upowaznionej lub podpisy osób upowaznionych
do skladania oswiadczen woli w imieniuoferentaloferentówl)

Data Q/...<?.4.. LO/(3.. . .. .. ". ". .. . .. . .. . , .. , .. . .. . .. .
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