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SZCZECINSKIESTOWARZYSZENIE
POMOCYOSOBOMZ CHOROBAPt\RKINSONA

70-226Szczecin,liI.Kaszubska30
KRS0000234949NIP852-22-98-971

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

OFERTA/CWP,RTA W~:PnT.N Al)

ORGANIZACn POZARZADOWEJ(- YCH)/PODIv1IOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W
ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU

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

Mala dotacja
(rodzaj zadania publicznego2»)

Remont pomieszczen - stworzenie sali do rehabilitacji osób z choroba Parkinsona.
(tytul zadania publicznego)

w okresie od 8 kwietnia 2013 r. do 31 maja 2013 r.

POWIERZENLA..RBALIZACn A A WAFORIv1IE, Z. ill. ~NL~PUBLICZNBGO/w
ZADANIA PUBLICZNEGO l) SPIERANIA REALIZACJI

PRZEZ

Urzad Miasta Szczecina
(organ administracji publicznej)

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



I. Dane oferenta/oferentów1)3)

l) nazwa: Szczecinskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Choroba Parkinsona

2) fonna prawna:4)

(X) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacY.ina

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

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym r~estrze lub ewidencji:5)

KRS 0000234949

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 30 maja 2005 r.

5) nr NIP: 852-22-98-971

6) adres:

nrREGON: 812021539

miejscowosc: Szczecin. ul.: Kaszubska 30

dzielnica lub innajednostka pomocnicza:7) ...............................................

gmina: Szczecin powiae) Szczecin.

województwo: .zachodniopomorskie.

kod pocztowy: 70-226 poczta: Szczecin 2

7) tel.: 607886861 faks: .....................................................

e-mail: parkinsonstowarzvszenie@02. pl http://www.parkinsonszczecin.republika.pl

8) numer rachtmku bankowego: 88 1020 4795 0000 9502 0114 7149.

nazwa banku: PKO BP

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferentalorenmtów1):

a) Muz Roman

b) Grzeszczyk Kalina

c) Kaszowski Krzysztof

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacY.inejbezposrednio wykonujacej zadanie, o którym
mowa w ofercie:9)

Szczecinskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Choroba Parkinsona, Szczecin. ul. :Kaszubska 30,

tel.: 607 886 861

.. ""'''''0 """0 '"0''' ""0 00"'" '0'" 00'0'" '00" '0' o... 0""'000' ... o. o



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

kontaktowego)

Roman Muz, nmner tel. 607 886 861

, .............................................

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego
Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów czlonków oraz wyzwalanie inicjatyw u osób cierpiacych
na chorobe Parkinsona w kierunku wszechstronnej ich rehabilitacji i leczenia dla zapewnienia jak najdluzej
optymalnego poziomu sprawnosci i zdolnosci do kierowania wlasnym zyciem.

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego
NIE PROWADZI

13) jezeli oferent /oferencP) prowadzi/prowadza!) dzialalnosc gospodarcza:

a) nmner wpisu do rejestru przedsiebiorców....................................................................

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

I NIE PROWADZl

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

z przytoczeniempodstawyprawnej10)

NIE 001YCZY



ill. Szczególowy zakres rzeczowy zadania pnblicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Chorzy na chorobe Parkinsona sa osobami niepelnosprawnymi. Sytuacja zdiagnozowanej przewleklej

nieuleczalnej choroby Parkinsona wymaga od osób chorych uruchonnenia specyficznych mechanizmów

przystosowawczych. Przebieg choroby wskazuje na problemy i ograniczenia towarzyszace choremu do konca

zycia. Chodzi o to, by uzyskac mozliwosc zachowania wewnetrznej równowagi organizmu oraz wypracowania

skutecznych strategii radzenia sobie w trudnej sytuacji.

Niepelnosprawnosc w chorobie Parkinsona objawia sie w spowolnieniu i ograniczeniu ruchów, zaburzeniu

równowagi, drzeniu spoczynkowym, szczególnie rak. Widoczne jest takze pochylenie sylwetki do przodu

(propulsja) lub sciaganie sylwetki do tylu (retropulsja). U chorych zachodzi znnana charakteru pisma polegajaca

na zmniejszaniu wielkosci pisanych liter (nnkrografia). Szczególnie dokuczliwymi sa depresje, apatie, stresy, leki,

urojenia, omamy, halucynacje. Chorzy cierpia tez na zaburzenia snu, zaburzenia w oddawaniu moczu, zaparcia.

Nasze Stowarzyszenie dba o to, by cwiczenia ruchowe zyskaly wysoki stopien waznosci, by wplywaly na lepsze

samopoczucie chorych oraz pozwolily na jak najdluzsze pozostanie samodzielnym i niezaleznym.

Dzieki staraniom Stowarzyszenie w listopadzie 2012 otrzymalo dodatkowe ponneszczenie przylegle do

dotychczas zajmowanych. W ramach projektu planujemy poddac remontowi dzierzawione ponneszczena od

ZBiLK. W wYnikuremontu powstanie salka do cwiczen o powierzchni 31 m2 oraz ponneszczenia biurowego o

powierzchni 10m2, szatnia 5m2 i wc.Dzieki takiemu remontowi, wiekszosc zajec bedzie mozliwa do wykonania

w siedzibie Stowarzyszenia, co przyciagnie dodatkowych czlonków.

Zajecia beda tak dobrane aby 90% czlonków Stowarzyszenia moglo brac w nich udzial.

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

W Szczecinie i jego okolicach zyje ponad 800 osób cierpiacych na chorobe Parkinsona. Koniecznosc realizacji

zadania wynika z potrzeb srodowiska chorych na chorobe Parkinsona, ich opiekunów i terapeutów:

Medycyna obecnie nie zna skutecznych metod leczenia tej choroby. Skoro obecnie nie jest mozliwe wyleczenie

sie, nalezy sprawic, by jak najlepiej dalo sie z nia zyc. Dlatego konieczna jest rehabilitacja ruchowa, manualna,

logopedyczna i psychologiczna. Cwiczenia fizyczne sa tak samo wazne jak lekarstwa zazywane w tej chorobie.

Posiadanie wlasnej sali mnozliwi prowadzenie zajec muzycznych we wlasnym zakresie przez czlonków

Stowarzyszenia, co jest jedna z lepszych form terapii, poniewaz angazuje cwiczacego calkowicie, to jest jego

cialo, dusze i umysl zmniejszajac tym samym napiecie psychofizyczne. Waznyjest tez procesn oddychania,

którym pobudzamy zgromadzona energie do krazenia w ciele. Hannonijne korzystanie z niej zapewnia nam dobre

samopoczucie i zdrowie. Najwazniejsze jest nauczenie chorych oddychania przepona i gromadzenia energii w

podbrzuszu. Realizacja zadania mnozliwi terapie mowy. Jak waznajest mowa nikogo nie trzeba przekonywac.

Diagnostyka i terapia mowy wplynie na poprawe stanu psychicznego chorych, poprawi ich kontakt z otoczeniem,

spowoduje, ze stana sie oni aktywni i otwarci na otoczenie.



o sprawach osób niepelnosprawnych nalezy mówic coraz wiecej. Spoleczenstwo musi byc informowane, ze

bariery dalej istnieja, ze jest jeszcze wiele do zrobienia. Poprzez dzialania informatyczne chcemy uswiadomic

spoleczenstwui, ze idacy chwiejnie chodnikiem nie jest pijany lecz chory na chorobe Parkinsona.

Koniecznosc przeprowadzenia remontu wynika równiez z protokolu zdawczo-odbiorczego pomieszczenia (w

zalaczeniu).

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatami zadania sa chorzy na chorobe Parkinsona i ich opiekunowie. Stowarzyszenie liczy 55 czlonków z

terenu miasta Szczecina. Beneficjenci zostana podzieleni na grupy w zaleznosci od stopnia zaawansowania

choroby.

I Grupa o lagodnym stopniu niepelnosprawnosci, jej czlonkowie moga uczestniczyc we wszystkich

prowadzonych zajeciach - 16 osób

II Grupa o umiarkowanym stopniu niesprawnosci, gimnastyka w pozycji lezacej, pozostale zajecia w pozycji

siedzacej - 14 osób.

III Grupa o znacznym stopniu niepelnosprawnosci, zaecia w pozycji siedzacej, oraz cwiczenia indywidualne rak i

nóg siedzac na przyrzadach, cwiczenia manualne, zajecia logopedyczne i Qigong - 10 osób.

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 OOTYCZY

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferentJoferencil) otrzymal/otrzymalil) dotacje na

dofinansowanie inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji,

które zostaly dofinansowane, organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .U)

NIE OOTYCZY



6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

RealiZQjacremont otrzymamy sale o powierzchni 31 metrów kwadratowych. Scianki dzialowe w dotychczas

dzierzawionych od ZBILKu pomieszczeniach zostana wyburzone w wyniku czego uzyskamy jedno wieksze

pomieszczenie.

Posiadanie wlasnej salki rehabilitacyjnej pozwoli nam zrezygnowac z wynajmowanej sali w Zespole Szkól nr 8, w

której istnieja bariery architektoniczne (sala jest w piwnicy, szatnia na wysokim parterze - schody nie posiadaja

barierki, WC znajduje sie na I-szym pietrze). Przeznaczone do remontu pomieszczenia przy ulicy Kaszubskiej 30

znajdlliasie na parterze i sapolozone obok siebie, przy wejsciu do budynku sa trzy schodki ijest zamontowana
barierka.

Wszystkie zaplanowane zajecia beda odbywac sie w nowowyremontowanych pomieszczeniach. Zostana tu

zainstalowane niezbedne urzadzenia i przyrzady, miedzy innymi lustra, drabinki, stepery, bieznia, rotory, przyrzady

do cwiczen raJ<.
Poprzez realizacje zadania osiagniemy nastepujace cele:

obnizenie kosztów utrzyamnia o 369,- zl miesiecznie (za wynajecie sali) y. 4.428,- zl rocznie

zwiekszenie ilosci osób cwiczacych - dostosowanie cwiczen do stopnia niepeh1osprawnosci

zwiekszenie liczby czlonków stowarzyszenia przez zwiekszenie gamy zajec rehabilitacyjnych

mozliwosc organizacji spotkan integracyjnych w siedzibie stowarzyszenia

peh1ainformacja o chorobie i jej przebiegu i leczenie glównie dzieki rehabilitacji.

Uruchomienie cwiczen (zajec) których dotychczas nie wykonywano z uwagi na brak sali: Qigong, manuaaalne,

logopedyczne, cwiczenia indywudualne itp.

Juz nadworny lekarz króla Zygmunta III Wazy, niejaki Mleczko, twierdzil ze ,,ruch moze zastapic kazde lekarstwo,

natomiast lekarstwo nie zastapi zadnego ruchu" .Mozliwosc odbywania spotkan inegracyjnych

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Lokal organizacyjny, Szczecin ul. Kaszubska 30

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Prace do wykonania::

-wyburzenie scianek dzialowych miedzy pomieszczeniami z wywozem gruzu,
-podlaczenie instalacji elektrycznej
- szpachlowaniei malowaniesufitówi scian
-malowanie grzejników
-malowanie okien i drzwi
- zrywanie wykladzin i plytek PCV
-wykladzina i materialy do montazu
-montaz wykladziny
-lustra
-montaz luster

-zakup drabinek do cwiczen (dwie podwójne)
-montaz drabinek

- zakup przyrzadów do cwiczen (rower stacjonarny, steper, 2 rotory, trener balansowy, stolik do cwiczen
manualnych, krzyzak do nóg, maty, twister)

- zakup sprzetu do cwiczen (tasm, pilek, lasek, hantli, linki do cwiczen rak)



9. HarmonogramU)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 8 kwietnia 2013 do 31 maja 2013

Poszczególne dzialania w zakresie Terminy realizacji Oferent lub irmy podmiot odpowiedzialny

realizowanego zadania publicznegd4) poszczególnych za dzialanie w zakresie realizowanego

dzialan zadania publicznego

Malowanie grzejników

Malowanie okien i drzwi

Zerwanie wykladziny i plytek PCV

Przygotowanie podlóg i montaz

wykladziny

Przygotowanie sciany i montaz luster

Zakup i montaz dwóch drabinek

podwójnych

Zakup przyrzadów

Zakup sprzetu

28 kwietnia - 4 maja

28 kwietnia - 4 maja

6 maja - 10 maja

Za wszystkie wymienione dzialania

odpowiedzialny jest Zarzad Szczecinskiego

Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Choroba

Parkinsona.

11 maja-18 maja

17 maja - 22 maja

23 maja - 24 maja

25 maja - 31 maja

25 maja - 31 maja

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Obnizenie kosztów utrzymania o 4.428,- zl/rocznie, wzrost ilosci czlonków Stowarzyszenia o 10%. Przyrost ilosci

osób cwiczacych o 10 osób. Poprawa integracji czlonków Stowarzyszenia - czestsze spotkania integracY.ine.

Nowa sala umozliwi prowadzenie szerokiej gamy cwiczen:

Cwiczenia ruchowe

Cwiczenia manualne

Cwiczenia Qigong

Cwiczenia Logopedyczne

Cwiczenia indywidualne



IV; Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

Lp Rodzaj kosztów16) Ilosc Ko R Koszt z tego z tego z Koszt do pokrycia
jedn szt o calkowity do finansowych z wkladu
ostek jed d (w zl) pokryc srodków wlasnych, osobowego, w tym

no za ia srodków pracy sp0l:ecznej
stk J z z innych zródel, w czlonków
ow m wniosk tym wplat i oplat i swiadczen
y ia owanej adresatów zadania wolontariuszy
(w ry dotacji publicznegd7) (w (w zl)
zl) (w zl) zl)

I
Koszty
merytoryczne18)
1) Wyburzenie 16,77 35 m2 586,95 - 586,95scianek
2) Podlaczenie
instalacji 1 800 kpI. 800 400 400
elektrycznej
3) Szpachlowanie
i malowanie scian
i sufitów

166,52 16 m2. 2664,34 1332 1332,34dwukrotne
4) Malowanie 3 100 szt. 300 150 150
grzejników
5) Malowanie 3 150 szt.. 450 250 200okien
6) Malowanie 3 100 szt.. 300 150 150drzwi
7) Zrywanie
wykladziny i

45,87 5,80 m2 266,07 - 266,07plytek PCV
8) Montaz
wykladziny + 54 83 m2 4482 2241 2241
materialy
9) Montaz luster
na scianie

1 1658 kpI. 1658 1320 3385mX2m
10) Montaz 2 644 szt 1288 1188 - Wolontariat 100drabinek

II

III
Inne koszty, w
tym koszty
wyposazenia i
promocji:
l) Zakup przyrz. i
montaz

1 3370 KpI. 3370 2100 970 Wolontariat 300
2) Zakup sprzetu l 800 IlmI. 800 600 200

IV

Ogólem:
16965,36 9731 6834,36 400



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Planujac zakup sprzetu i przyrzadów do cwiczen, bralismy pod uwage oferty tansze..

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

..n. ... ..n n n...... ....

l Wnioskowana kwota dotacji

9.731 zl 57,36 %
2 Srodki finansowe wlasneJ?)

6.834,36 zl 40,28 %
3 Srodki finansowe z innych ZIódel ogólem (srodki finansowe wymienione w

pkt. 3.1-3.3)11)
.... ..... zl ........%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznegd7)

......... zl ........%
3.2 srodki finansowe z innych ZIódelpublicznych (w szczególnosci: dotacje

z budzetu panstwa lub budzetujednostki samorzadu terytorialnego, ftmduszy
celowych, srodki z ftmduszy strukturalnych)J7)

......... zl ..... n.%
3.3 pozostaleJ?)

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

czlonków) 400 zl 2,36%
5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

16.965,36 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)

TAKlNIEJ)

TAKlNIEJ)

TAKlNIEJ)

TAKlNIEJ)



V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

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

Krystyna Honczarenko - prof. dr hab. Lek. Med. Specjalista neurolog - neuropatolog

- pracownik Kliniki Neurologii PUM

- wspólzalozyciel Szczecinskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Choroba Parkinsona.

Dorota Grzymkowska - dyplom AWF

- dyplom kurs odnowy biologicznej i masazu

- legitymacja instruktora rekreacji ruchowej

Ksiegowa Ewa Pilarska -certyfikat ksiegowy Nr 20834/2008

CzlonkowieZarzadui aktywisciStowarzyszenia.

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

Dzierzawione pomieszczenia od ZbiLK przy ul. Kaszubskiej 30.

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Dzialania prowadzone od siedmiu lat z elastycznym dostosowaniem do potrzeb chorych, oraz mozliwosci

finansowych.

4. Informacja, czy oferentloferencP) 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 Nie przewiduje sie podwykonawcó\\(



Oswiadczam (-y), ze:

1) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicmego
oferenta! ot@rootówl);

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobi~ani@/niepobieranie1)oplat od adresatów zadania;

3) oferent/of~eaeil) jest/sal) zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia 31 grudnia 2013 ;

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

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.);

00000005) oferent/of&oocP) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (ja)l~@ga( ja)l) Z oplacaniem naleznosci

z tytulu zobowiazan podatkowych/skladek na $~iecz@ilia spolec:zn0l);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/wlasciwa evAd@R€jal);

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach info~l:z~7g~~-l~lrawnym

faktycmym. POMOCYOSOBOMZCHOROBAPARKINSONA
70-226Szczecin,ul Kaszubska30
KRS0000234949NIP852-22-98-971
. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . o. o. . . .. . ..

";"""'''''o''''''''''O'''PRZEW ~O . 'czA.cf
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(podpis osoby upowaznionej

lub podpisy osób upowaznionych
do skladania oswiadczen woli w imieniu

oferenta/oferentów)

Data ..27 marca 2013 r o....

Zalacmiki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencjf4)
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 oferti5)

Adnotacje urzedowe25)



l) Niepotrzebne skreslic.

2)Rodzajem zadania jest jedno lub wiecej zadan publicznych okreslonych w art. 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 organizacY.inej
okreslona na podstawie obowiazujacych przepisó\v, w szczególnosci stowarzyszenie i fi.mdacje,osoby prawne
i jednostki organizacY.inedzialajace 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 s1.Ullieniai 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 organizacY.inychoferenta. Nalezy wypelnic jesli
zadanie ma byc realizowane w obrebie danej jednostki organizacY.inej.
lO)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.
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 oferte wspólna
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).
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 administracY.inym,nadzorczym i kontrolnym, w tym obsluga finansowa
i prawna projektu.
21)Wypelnienie fakultatywne -1.Ullozliwiazawarcie w 1.Ullowiepostanowienia. o którym mowa w § 16 ramowego
wzoru 1.Ullowy,stanowiacego zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia ......
"'''''''''''''''''''''''''''' w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru 1.Ullowydotyczacych 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
dysponujacych nimi oferentów.

23)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.


