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OFERTA/OFERTA WSPÓLNA I)

ORGANIZACn' OZARZADOWEJ( -YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W
ART. 3 UST. 3 USTAWY 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
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POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/wSPIERANIA REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO l)

PRZEZ
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UZ;~~~'~dministracjipublicznej)

skladana na podstawie przepisów dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
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I. Dane oferenta/oferentów!)3)

l) mzwo2°f~L~~uHU;V:1u?;f2~~
2) foona prowna," /.:-.

09 stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

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

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

0.0(1.0.:1..2:1.0.3..-6':.............................................................

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) g..f..q!: ~i?3...............

5) nr NIP: .P..?!-..::.!P:.'i..f~~.1i:rREGON: ...f..1..Q.T!21J..t..1....

6) adres:

miejscowosc: ..'J2(?R.q.~ ul.:..l..~l<t:!?.;f~.~.l

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) ...

gnrioaIf.~~uulw:t~. u{~~:YJuuu

WOjeWÓdzhvO~'uu~~~
kodpocztowy..t poczta:"""",~'::Y.).......

7)tel.:.0.fi..(~~lQ.f.fllcs: :=.............................

e-,",~ff.f!fl.f.f4// ...........................................
8)numerrachunkubankowego:7.~..1?.'{f). 3.[(3. .11,(f..QQf!.()J}Jl- 11{/5'-

nazwa banku: ?~k...P ~~9 [l:t................................

9)na:i7fElt.;;Z:7~JJ!~~~
c) .............................................................................................

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie, o którym
mowa w ofercie:9)

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""......................................................7Lf- o~e8-/SJc~~



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

kontaktowego)

u91~f()}JCcy}:~uf.b.'?~3.1Qt.f.$uuuuuu
12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego
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13) jezeli oferent /oferencil) prowadzi/prowadzal) dzialalnos5-§ospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców... ..~.. ~ .60.. ... ... .. . ... ... ... ... ... . " .....

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej I /

N~~ & 7(f

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

z przytoczeniempodstawy prawnej10)
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III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

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

skutków

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

W~l JZULd~ /7J'U~lo)'u'rrbJ-'

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

szczególnosci ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni sie to do podwyzszenia standardu realizacji zadania,lI)

~,f ~ 77
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 dofmansowania oraz daty otrzymania dotacji ,II)
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6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji
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7. Miejsce realizacji zadania publiczne~o

tl t- \rr (J
~ , Gt '<t.'~ (.~, ->tJ.

G1uSL &/et~- jv_~

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

2JZc:J:r~

.

' -mJ:!~~~.-ZjL~ C~7;
(~"'-- o.~! 7J!~-~oL~
2 ~;f~'{ <-tft!:;;~:j;:/rr/~~/

9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od....

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

realizowanego zadania publicznego 14) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego
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10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegolS)
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IV. Kalkulacja przewidywanychkosztówrealizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

- ~- - - -- ----- -~

Lp. Rodzaj Koszt z tego do z tego z Koszt do pokrycia
kosztów 16) ;;... calkowity pokrycia finansowych z wkladu osobowego,

(w zl) z srodków wlasnych, w tym pracyo

wnioskowanej srodków spolecznej czlonków
tU -- '"'" o

dotacji z innych :zródel, w i swiadczeno
.§ .s.§ tU (w zl) tym wplat i oplat wolontariuszytU '-' .'-'
N adresatów zadania (w zl)'U N

'<II '" "O
..9 o o

publicznegol7) (w zl)- p:::

I Koszty
merytoryczne 18)
po stronie
. . .(nazwa
Of

A IH'o .s. 8uo 38'00l) . ...... -
2) ........

II Koszty obslugiU)
zadania
publicznego, w
tym koszty
administracyjne
po stronie
...(nazwa
Oferenta/9):
l) .........

:Si"".".
III Imle koszty, w

tym koszty
wyposazenia i
promocJIpo
stronie. . .
(nazwa

2PP L()Of(a):
I)...
2) ...... .
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IV Ogólem:
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2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

{)

Informacja o tym, czy
wniosek (oferta)
o przyznanie srodków
zostal (-a)
rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy tez
nie zostal(-a) jeszcze
rowatrzony( -a)

TAK/NIE

Termin rozpatrzenia -
w przypadku wniosków
(ofert) nierozpatrzonych
do czasu zlozenia
niniejszej oferty

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki sektora
finansów publicznych

Kwota srodków

(w zl)

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

""""""""b~b""""""""""""""""'"............................................................................."......................................................................................................

...........................................................................................................................................................

1 Wnioskowana kwota dotacji
l.{oc (:) ...9.1%......... zl

2 Srodki fmansowe wlasnel?)
\{mD ...,1.%......... zl

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

......... zl ........0/0

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznegoli)
......... zl ........%

3.2 srodki fmansowe z irmych zródel publicznych (w szczególnosci: dotacje

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

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

3.3 pozostale17)

......... zl ........0/0

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

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)
4.lW 100%... ... ... zl



v. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

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

"CM((JjrfJ~& - tvt\{ L(ftVr't~ ~2CJ
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2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów l)przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).
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4. Infonnacja, 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.
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-
Oswiadczam (-y), ze:

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

oferenta!oferentówI);

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

3) fi tJ fi '1)' tJ I) .
(

.
)

. . .
fi d d . .o eren o erencI Jes sa zWiazany-m nmleJszao erta o ma ,

4) w zakresiezwiazanymz otwartymkonkursemofert, 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 2002 r. Nr 101,poz. 926, z póznozm.);

5) oferentJoferencil) 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 informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym

faktycznym.

. ~~:~~::;:1=~~10"""'"

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta!oferentówl)

Data...2. ~..( P..?.(.':9.1.1......................

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)

--


