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(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

FUNDACJI VERITAS

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24

KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNE,A) I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 20 lOr. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
(rodzaj zadania publicznego2»

Festyn Dominikanski
(tytul zadania publicznego)

w okresie od 25 maja 2013 rok'Udo 27 maja 2013 roku

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/wSPIERANIA REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

Prezydent Miasta Szczecina
(organadministracjipublicznej)

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



l. Dane oferenta/oferentów!)3)

l) nazwa:Fundacja Veritas

2) fonna prawna:{1

( ) stowarzyszenie (+) fundacja

( ) koscielna osobaprawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) spóldzielnia sogalna ( ) inna... ... ... """'H """ ...

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w ilmym rejestrze lub eWidellcji:5)

0000248804

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 11. O1.2006 roku.

5) nr NIP: 8512037559 nrREGON: 810050608

6) adres:

miejscowosc:SZCZECIN ul.: PL Ofiar Katynia 1

cizi lni l b . . ..:1.<tk . 7)
e ca u Innajewl0S "apomoclllcza: < H" H H . H . . .. . H .. . H . H. H" H H'"

gnilna: Szczecin pmviat:8)Szczecin

województwo:zachodniopomorskie

kod poczto"T 70-452 poczta:Szczecin

7) tel.: (91) 4425871 faks: ..........................

e-mail: ignoto@op.pl http://w\Nw.fundacjaveritasorgL

8) muner rachunku bankowego:

nazwa bank"U:ING Bank

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

a) Marek Krysztopik OP

b) Pawel Zybura OP

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

mowa w ofercie:9)

Fundacja Veritas, pl. Ofiar Katynia l, Szczecin, tel. (91) 442 58 71

11)osobaupowaznionado skladania,V)jasniendotyczacychoferty(ilniei llaz'\viskooraznr telefonu

kontaktowego)

Pawel Zybun:.

12) przedmiot dzialalnosci pozyiku publicznego:



a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

Zgodnie ze statutem Fundacja realizuje swoje cele miedzy innymi poprzez:

- rozwijanie róznych form dzialalnosci kulturalnej ze szczególnym uwzglednieniem srodków
spolecznego przekazu: wydawnictwa i prasa katolicka, drukarnie, teatry, kina, rozglosnie
radiowe i telewizyjne oraz inne srodki audiowizualne, dzialalnosc wystawiennicza,
gromadzenie ksiegozbiorów.

Fundacja dziala na terenie Klasztoru Ojców Dominikanów wspierajac grupy dzialajace przy
klasztorze, które niosa pomoc mieszkancom Szczecina.

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

Nie prowadzi

13) jezeli oferent loferenci1)prowadzi/prowadza!) dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców Nie posiada

b) prLedrniot dzialalnosci gospodarczej

L ~
IL Informac,ja o sposobie reprezentac,ji oferentów wobec organu administrac,ji publiczne,j wraz

z przytoczeniem podstawy prawne,ilO)

Nie dotyczy

ID. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizac,ji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Festyn Dominikanski znany jest mieszkancom Szczecina, organizowany jest corocznie w



maju od ponad 10 lat. Mieszkancy miasta moga sie spotkac, podzielic wiedza i skorzystac z

wzajemnych doswiadczen z zycia codziennego, podniesc poziom wiedzy historycznej, poznac

lepiej swoje miasto. Te trzy dni, to okazja zeby dobrze spedzic czas, obejrzec wartosciowe

przedstawienia, posluchac dobrej muzyki, spotkac sie z autorami Wydawnictwa W drodze,

poznac szczecinskich artystów i popracowac pod ich kierunkiem. To czas na spotkanie ze

sztuka, muzyka, kultura szeroko rozumiana, na wysokim poziomie.

Coraz czesciej zdajemy sobie sprawe jak bardzo jestesmy zabiegani, jak malo mamy dla

Siebie czasu, dlatego tak wazne jest, zeby spedzic go dobrze, cieszac sie ze spedzamy go

razem, dzielac sie swoimi umiejetnosciami, talentami i wiedza.

2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, Ol)is ich przyczyn oraz
skutków

Dzielnica miasta w której jest Klasztor i gdzie odbedzie sie Festyn to dzielnica ludzi ubogich,

których nie stac na kupno biletu do kina, teatru czy opery. Spotkanie ze sztuka oraz kultura

szeroko rozumiana to telewizor, cztery sciany, brama w któr~j mlodzi ludzie naduzywaja

alkoholu oraz srodków odurzajacych a kultura osobista pozostawia wiele do zyczenia.

Czestym zjawiskiem wystepujacym pomiedzy mieszkancami jest brak wiezi

miedzysasiedzkich, miedzyludzkich- czesto nie znamy sasiada.

Festyn Dominikanski pozwoli mieszkancom na wieksza integracje, wzajemne poznanie sie,

odszukanie i zwiedzenie ciekawych miejsc w miescie którym zyjemy, obcowanie z kultura,

sztuka, muzyka. Festyn bedzie szansa na dobre spedzenie czasu i odkrycie uroków Szczecina

na nowo.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatami Festynu Dominikanskiego sa: mieszkancy dzielnic Sródmiescie Pólnoc i

SródmiescieCentrum- parafianie,mieszkancyodleglychdzielnicSzczecina

wspóltworzacych tzw. srodowisko dominikanskie. Dzieci z rodzin zagrozonych patologia

spoleczna. Dzieci i mlodziez ze Szkól Podstawowych, Gimnazjów oraz Liceów. Studenci

Uczelni Szczecinskich. Uczestnicy grup AA dzialajacy przy Klasztorze Dominikanskim w

Szczecinie z rodzinami. Osoby starsze, czesto samotne, cale rodziny.



4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicmego, w

szczególnosci ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni sie to do podwyzszenia standardu realizacji 7~dania.ll)

Nie dotyczy

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

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

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji. 11)

Nie

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Celem glównym projektu jest integracja mieszkanców poprzez poznanie naszego miasta na

nowo.

Celami szczególowymi sa:

1. Poznanie wybranego przedstawienia Teatr La Fayette, grupy tanecznej Szczecinianie

oraz zespolu Arfik.

2. Zwiedzanie wybranych tras turystycznych miasta z przewodnikiem, zdobywanie

brazowego medalu.

3. Edukacja historyczno-kulturowa poprzez zabawe i dzialania interaktywne- happening-

Bractwo Maltanskie ze Szczecina oraz mlodziez Szkól Srednich i Studenci

zaangazowani w Duszpasterstwo Dominikanskie; Drabina, Brama.

4. Zaangazowanie mieszkanców dzielnic: Sródmiescie Pólnoc i Centrum oraz wszystkich

mieszkanców Szczecina tworzacych tzw. srodowisko dominikanskie we wspólne

dzialania równiez o charakterze kulturalnym - wspólpraca z Rada Osiedla Sródmiescie-

Pólnoc.

5. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i mlodziezy szczególnie uzdolnionej (w tym

artystycznie )- zaangazowanie Stypendystów Fundacji Dzielo Nowego Tysiaclecia.



6. Zainteresowanie oferta duszpasterska, w tym kulturalna, Ojców Dominikanów,

kierowana do srodowisk szczecinskich (np. kurs pisania ikon)

7. Gotowac kazdy moze, pokaz gotowa na scenie, oraz pokaz mody

7. Miejsce realizac,ji zadania publicznego

Klasztor i teren wokól Klasztoru Ojców Dominikanów, Pl. Ofiar Katynia 1, Szczecin

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania pUblicznego12)

W czasie trwania Festynu Dominikanskiego mieszkancy Szczecina beda mieli okazje obejrzec

przedstawienie Teatru La Fayette, poznac prace teatru od przyslowiowej "kuchni",

porozmawiac z aktorami, dotknac rekwizytów z przedstawienia. Edukacja historyczno-

kulturowa mieszkanców poprzez zabawe, happening, pokaz walk rycerskich, wspólne tance w

strojach przy muzyce na zywo na swiezym powietrzu. Nauka tanca dla dzieci. Rycerze zaprosza

mieszkanców do swoich namiotów, gdzie bedzie mozna sprawdzic swa tezyzne fizyczna,

strzelajac z luku lub mocujac sie z kowalem, stuknac mlotem. Dla chetnych istnieje mozliwosc

stania sie przez chwile rycerzem, ubierajac jego strój, nastapi tez uroczyste pasowanie na

rycerza. Dzieci zostana zaproszone przez mistrza wioslarstwa do budowy lodzi. Dzieci beda

mialyokazjewykonacpraceplastyczne-techniczne(próbawykonaniafigurmam- 26 maja

Dzien Matki). W ramach integracji mieszkanców odbedzie sie miedzy innymi: spiewanie piesni

biesiadnych przy ognisku, pokazy filmów, prelekcje, dyskusje, wspólne tluczenie pieczeci

Dominikanskiej, pamiatkowe certyfikaty, dla chetnych kawiarenka.



9) Harmonogram

Zadanie publicme realizowane w okresie od 25.05.2012 do 27.05.2012

Poszczególne. dzialania w zakresie realizowanego zadania
I

Tenniny

publicmegol4) realizacji

poszczególnych

Dzialan

1. Przygotowanie i organizacja imprezy

2. Trasy z przewodnikami, zwiedzanie miasta

zdobywanie brazowej odznaki

3. Msza Swieta

4. Ogniska i wspólna zabawa przy ognisku

5. Omówienie i podzielenie sie wrazeniami z tras

turystycznych

6. Pokaz filmu z udzialem Dominikanów.

7. Przedstawienia na scenie

8. Wystawa fotografii dawnego Szczecina

Oferent lub iIU1Ypodmiot

odpowiedzialny za

dzialanie w zakresie

zadaniarealizowanego

publicznego

25.05.13

26.05.13

9 Organizacja czasu wolnego, animacja z dziecmi 126.05.13

26.05.13

9. Happeningi, konkurencje sportowe, zdrowa

rywalizacja swieczuchy kontra klechy (pokaz

walk rycerskich, pasowanie na rycerza).

10.Budowanie lodzi.

11.Gotowac kazdy moze, gotowanie na scenie

12.Pokaz mody, lata 60-te.

11. Wyklad na temat funkcjonowania rodziny w

dzisiejszych czasach.

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

26.05.13

26.05.13

o. Dominikanie

Teatr La Fayette,

Szczecinianie, Arfik

Rada Osiedla

Duszpasterstwo

Dominikanskie

Bractwo Maltanskie

19-26.05.12 Fundacja Veritas

25.05.2013 Fundacja Veritas

25.05.2013 o. Dominikanie

25.05.2013 Rada Osiedla

25.05.2013 Fundacja Veritas

26.04.2013 p. Marek Kolbowicz

26.05.2013 o. Pawel Zybura

26.05.2013 Fundacja Veritas

27.05.2013 Fundacja Veritas



Zaklada sie:

l. Zwiekszenie zainteresowania spolecznosci lokalnej dzielnic Sródmiescie-Pólnoc,

kultura i sztuka szeroko rozumiana.

2. Zainteresowanie oferta Teatru La Fayette, zespolów Szczecinianie oraz Arfik.

3. Poszerzenie wiedzy na temat historii Szczecina

4. Propagowanie form spedzania wolnego czasu w oparciu o lokalna baze kulturalna.

5. Integracje spolecznosci lokalnej.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizac.ii zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu ua rodzaj kosztów:

Lp. Rodzaj kosztów]6) I Ko R Koszt z tego do z tego z Koszt do
l szt o calkowity pokrycia finansowych pokrycia
o jed d (w zl) z srodków z wkladu
s no z wnioskowanej wlasnych, osobowego,
C stk a dotac:ji srodków w tym pracy

ow J (w zl) z innych spolecznej
J y m zródel, w tym czlonków
e (w i wplat i oplat i swiadczell
d zl) a Iadresatów wolontariuszy
n r zadania (w zl)
o y publicznego17)
s (w zl)
t
e
k

I Koszty merytoryczne po
stronie:

I
l) Wynagrodzenia osób 3 3900 Dni 3900 3900

(prowadzacy
prz.edstawienia,
warsztaty, prezentacje,
happeningi,
pnewodnicykonferansj
er, obsluga techniczna)

2) media (m.in. energia 3 200 Dni 600 600
elektryczna, woda,
scieki, wywóz smieci,
nieczystosci)

3) wypozyczenie sceny 2 2500 Dni 2500 2500

4) zakup Inaterialów
plastycznych (styropian, 3 1500 Dni 1500 1500
papier, i inne)



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodl{i z innych zródel publicznych21)

II

Koszty obslugi zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne po stronie: 3 500 Dni 500 500
l) obsluga administracyjno-
ksiegowa

III Inne koszty, w tym koszty
wyposazenia i promocji
l) reklama (banery, plakaty, 3 1000 Dni 1000 1000
ulotki infonnacyjne itp.)

IV Ogólem:
10000 10000

l Wnioskowana kwota dotacji 10000 zl

2 SrodkifinansowewlasneLI)

....zl ...%

3 Srodkifinansowez innychzródel ogólem(srodkifmansowewymienionew pkt.
3.1-3.3)!! -

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

3.1 wplatyi oplatyadresatówzadaniapublicznegoI I) -
......... zl ....%

3.2 srodki fmansowe z innych i..ródelpublicznych (w szczególnosci: dotacje

z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu te1)10rialnego.funduszy
celowych, srodki z funduszy strukturalnych)P) l---..

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

3.3 Pozostale- wklad innych wspólorganizatorów imprezy
..':":':':":..zl .%

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

...zl r-- %

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

10000 zl 100%

Nazwa organu administracji Kwota srodków Infonnacja o tym, czy Tennin 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



pozy1y>Vllie,czy tez
nie zostal( -a) jeszcze
fozpatrzony( -a)

T AKlNIE1)

TAKlNIE

TAKlNIE

TAKlNIE

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Festyn Dominikanski zostal objety Mecenatem Miasta Szczecina i jako imprez.a coroczna zostala ""'pisana do

kalendarza imprez miejskich. Podczas Festynu Mistrz w wioslarstwie p. Marek Kolbowicz bedzie budowal wraz

z dziecmi lódz.

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

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

Zofia Mirkiewicz- specjalista do pracy z rodzina, pedagog, Szczecinianka Roku 2011,

Weronika Mirkiewicz- technik Farmacji, Dagmara Mirkiewicz- technik Gastronomii,

Wioletta Leszkowicz- pedagog, Pawel Zybura- ekonom, teolog, Marcin Je1en- psycholog,

teolog, autor ksiazek dla dzieci, Marcin Karwacki - teolog, Marzena Klukiewicz -

pedagog specjalny, logopeda, Boleslaw Tolkacz- ekonom, Joanna Kunstman- pedagog,

teolog, Anna Zajkowska- dr historii, Agnieszka Basara - ksiegowa.

2. Zasoby rzeczowe oferentaloferentów1)przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Stoly, krzesla, laweczki, kuchnia polowa, piec do wypalania ceramiki, namioty, grill,

naglosnieni, projektor filmów, komputer, ekrany, przenosne WC, styropian, dozowniki do

wody, parasole.

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realiza<:jizadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).



Festyn Dominikanski 2012, realizowany w ramach wspólpracy z Rada Osiedla

Sródmiescie - Pólnoc, przy finansowaniu przez Urzad Miasta w Szczecinie - Wydzial

Kultury. Objety Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Szczecina.

4. Illfonnacja, czy oferent/oferenci!) prze~iduje(-a) zlecac realizacje zadania publicznego w trybie. o którytn

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

E
Oswiadczam (-y), ze:

l) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sie w zakresie d7jalalnosci pozytku publicznego

oferenta/oferentów!\
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy niepobieranie oplat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci]) jest/sa)) zwiazanY(-lli)niniejsza oferta do dnia ...Z:}.~..OG..W (~

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 r. o ochronie danych

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

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

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne]\
6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z KrajO\vymR~iestrem Sadowym/wlasciwa ewidencja]);

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

faktycznym.

vu..iZd4b~u
v...~.~&r..uu~

u ..°. [f}<"""ruol'u u. ... u u u
(podpis osoby upowaznionej

lub podpisy osób upowaznionych
do skladania oswiadczen woli w itnieniu

oferenta/oferentów] )

c:7~

Data...2>.9.:.9\ .'..W~ .21..y.~. .......



Zalaczniki:
1. 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
Kmjowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajacy upowaznienie do
dzialania w imieniu oferenta(-ów).

Poswiadczenie zlozenia oferti5)

Adnotage urzedowe25)

1)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 pr.ledstawia 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 orgmrizacyjne dzialajace na podstawie przepisów o stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do ilmych 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 podnriot powstal.
7) Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nie obowiazkowe. Nalezy wypelnic jezeli
zadmIiepubliczJleproponowane do realizacji ma byc realizowane w obrebie rumejjednostki.
8)Nie wypelniac w przypadku miasta stolecznego Warszawy.
9) Dotyczyoddzialówterenowych,placóweki innychjednostekorganizacyjnychoferenta.Nalezy'wypelnicjesli
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.
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 realiz.acji 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 zakladmIe 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 tym obsluga finansowa

i ~nrwna pf(~iektu.
21 Wypelnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16
rdtIlowegowzom umO\vy,stanowiacego zalacznik nr 2 do rozporzadzenia l\tlinistraPracy i Polityki Spolecznej z
dnia ... .'." ' '...'.".'..'''. w sprawie wzom oferty i ramowego .wzom umowy dotyczacych realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji
zadania publicznego.
22) Informacje o kwalifikagach osób, które beda zatmdnione przy realizagi zadania publicznego, oraz
o kwalifika<;.jachwolontariuszy. 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 faktycznymi prawnym, niezAleznieod tego, kiedy zostal
wydany.
25)Wype1niaorgan administracji publicznej.


