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pl. Armii Krajowej 1
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OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTAlOVFRTA UT~pnT .N:\l)

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ( YCH)/PODMIOTU t-Gw1, 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

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Imprezy Sportowe odbywajace sie
na terenie Miasta Szczecina (mala dotacja)

(rodzajzadaniapublicznego2))

ORGANIZACJA VIII FINALÓW MIEJSKIEJ LIGI BASKETU w SZCZECINIE

(tytul zadania publicznego)

w okresie od 17.06.2011 do 19.06.2011

W FORMIE
POWffiRZENLA. REl.LIZi'\CJI ZiA.DSNLA.PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO l)

PRZEZ

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

(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

I. Dane oferenta/4'lfPFp.Rtówl)3)

l) nazwa: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ulice Basketu

2) forma prawna:4)

(X) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

() spóldzielnia socjalna ( ) inna.. oooo.. ooooo.. o.. .. oo.. ooo.. o.. o.. o.. o

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

SKFN/BOP 100

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)19 sierpnia 2008 ro

5) nr NIP: 8513068272 nr REGON: 320564338

6) adres:

miejscowosc: SZCZECIN ul.: HENRYKA POBOZBEGO 10/20

dzielnica lub innajednostka pomocnicza:?) 00 o o 00 o 00 00 o 000 000 o 00 o o. 000 000 000 o o.. o. 0'0 o o...

gmina: SZCZECIN powiae) SZCZECIN

województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE

kod pocztowy: 70-508 poczta: SZCZECIN

7) tel.: 602-460-832 faks: """"""""" 0 0..

e-mail: biuro@miastobasketuocom http://www.miastobasketu.com; wwwoulicebasketuopl

8) numer rachunku bankowego: PL05 144011430000000008374643

nazwa banku: NORDEA BANK POLSKA SA

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

a) Maciej Szyszko

b) Michal Rylski

c) o .. oo.. .. o .. o o.. .. . o.. . oo.. o . .. . oo. .. .. . .. o.. . .. o.. o.. o. .. . .. . . . . .. . . . o. . . . . . . . .. o..

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

mowa w ofercie:9)

Stowarzyszenie Ulice Basketu 70-508 Szczecin H.Poboznego 10/20 tel. 602-460-832



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

kontaktowego)

Maciej Szyszko tel. 602-460-832

12)przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nie odplatna pozytku publicznego

Realizowanie Idei Wychowania przez Sport. Propagowanie Zdrowego Trybu Zycia,
Aktywnych Ruchowo Form Spedzania Czasu Wolnego. Popularyzowanie Sportowych Gier
Zespolowych (pilka koszykowa, pilka siatkowa, pilka nozna) ze szczególnym naciskiem na
promocje pilki koszykowej w pelnym wymiarze tej dyscypliny oraz w ujeciu
uproszczonym, w tzw. wydaniach podwórkowych, ulicznych (streetbalI).

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego
Stowarzyszenie pobiera oplaty od uczestników (wspólplacenie) za udzial w rozgrywkach
Miejskiej Ligi Basketu, dodatkowo za udzial w turniejach koszykówki ulicznej.

13) jezeli oferent /of-crenci1)prowadzi/prowadza l)dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

I Nie dotyczy.

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

z przytoczeniem podstawy prawnej 10)

I Nie dotyczy.

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

ORGANIZACJA VIII FINALÓW MIEJSKIEJ LIGI BASKETU w SZCZECINIE. Dzialania na rzecz
uswietnienia calego sezonu ligowych rozgrywek: waloryzacja sportowa zwyciezców na trzech poziomach
ligowych rozgrywek (zakup nagród, pucharów, statuetek i medali), towarzyszace temu konkursy i oprawa
muzyczna.

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

skutków



Miejska Liga Basketu w Szczecinie (MLB SZCZECIN) jest najbardziej rozwinietym
produktem lig amatorskich i pólzawodowych w Polsce. Liga ma charakter cyklicznej
imprezy propagujacej pilke koszykowa, a szerzej aktywne ruchowo formy spedzania
czasu wolnego. Impreza rokrocznie motywuje do utrzymywania tezyzny fizycznej stala
grupe ok. 300-400 zawodników. Rozgrywane w ramach MLB SZCZECIN weekendowe
mecze sa sportowa kulminacja tygodnia dla wielu milosników tej dyscypliny. Wiekszosc
druzyn w oczekiwaniu najlepszego wystepu buduje osobno treningowa forme
(koszykówka i trening uzupelniajacy). Sportowe emocje towarzyszace MLB SZCZECIN
buduja tzw. kulture sportu i maja przelozenie na zdrowie spoleczne.

Liga w nazwie "Miejska...", w domenie: "MiastoBasketu" buduje wokól organizacji
spolecznosc ludzi tozsamosciowo przywiazanych do Szczecina. Przeciwdziala spolecznej
atomizacji, proklamujac zespolowosc gry ogranicza postawy indywidualistyczne i
alienacyjne. Zwazywszy na fakt, ze w lidze chca uczestniczyc takze druzyny oddalone
nawet ponad 100 km od Szczecina, rozgrywki podkreslaja metropolitarne znaczenie
Szczecina jako stolicy regionu.

Aktualnie w Polsce nie ma drugiego tak zaawansowanego produktu lig koszykarskich
podanego w strawnej formule dla amatorów i pólamatorów o profesjonalnym zacieciu. W
epoce internetu, komputerów i playstation, MLB SZCZECIN dostarcza specjalnych zachet
dla pozyskania sportowego zaangazowania mlodych ludzi. Aktualnie MLB SZCZECIN w
znaczacy sposób równowazy negatywne tendencje i przeciwdziala spadkowi znajomosci
kultury gry w koszykówke wsród mlodych mieszkanców Szczecina.

W zwiazku z tak rozbudowanym programem MLB SZCZECIN Stowarzyszenie ponosi
ogromne koszty funkcjonowania wynikajace z organizacji okolo 300 kwalifikowanych
meczów rocznie. Powyzsze przeklada sie na takie elementy jak: najem ok. 400 godzin
hali rocznie, zapewnienie na kazdy mecz: obsady dwóch sedziów (ZOZKOSZ), statystyka,
protokolanta, operatora tablicy, operatora kamery, pracownika dozoru. Dodatkowo
podtrzymanie sprawnego dzialania internetowego serwisu ligi: programista/administrator,
obsluga dziennikarska i moderacja, fotoreporterzy, graficy oraz hosting.

Ponoszone koszty czynia z ligi bardzo atrakcyjne wydarzenie. Jednoczesnie nie pozwalaja
na zapewnienie nalezytej oprawy FINALÓW. Stad wnioskowana prosba o uswietnienie
wsparcia FINALÓW VIII SEZONU MLB SZCZECIN poprzez ufundowanie nagród
indywidualnych i zespolowych oraz pucharów, statuetek, medali. Powyzsze znaczaco
podkresli range ligi i nalezna temu miejscu wspólobecnosc wsparcia MIASTASZCZECINA.
Finalom ligi towarzysza zawsze nastepujace elementy: trzy serie playoffs w systemie best
of three. Odpowiednio dla kazdego poziomu ligi: MLB MAJOR, MLB PRETENDENT, MLB
BASIC zmierza sie najlepsze druzyny w przebiegu sezonu. Ich zmaganiom bedzie
towarzyszyla dodatkowa waloryzacja nagrodami oraz konkursy dla publicznosci.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatami zadania bedzie okolo 350-osobowa spolecznosc koszykarzy MLB SZCZECIN.

W tej grupie beda zawodnicy sposród 28 zespolów uczestniczacych w rozgrywkach VIII

sezonu ligi. W tej grupie znaczaca czesc to studenci szczecinskich uczelni, ponadto

mlodziez i osoby pracujace. Z tej grupy w przebiegu rywalizacji zostanie wylonione szesc

najlepszych zespolów, dodatkowo pojedynczy zawodnicy z calej ligi o najlepszych

dokonaniach statystycznych.



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.11)

I Nie dotyczy.

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

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

organu który udzielil dofmansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

I Nie dotyczy.

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Uswietnienie dzialania i popisowe zamkniecie VIII sezonu rozgrywek MLB SZCZECIN.

Zintegrowanie srodowiska koszykarskiego Szczecina i regionu wokól Finalów Ligi.

Waloryzacja nagrodami, pucharami, statuetkami i medalami szesciu najlepszych druzyn ligi

(okolo 80 zawodników) i 22 zwyciezców indywidualnych (a w tym MVP, BEST DEFENSOR,

Najbardziej Obiecujacy, Najlepszy Strzelec, Najlepszy Zbierajacy, Najlepszy Asystujacy,

Najlepszy Przechwytujacy i Najlepszy Blokujacy. Wsparcie wartosci zdrowia publicznego,

sportu w powszechnym wymiarze. Wsparcie wizji miasta Szczecin, jako Miasta Sportu.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

HALASzkoly Podstawowej nr 12 w Szczecinie (ul. Floriana Szarego 12).

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

FORMULA: Finaly dla kazdego poziomu rozgrywek (MLB MAJORjMLB PRETENDENTjMLB

BASIC). Lacznie trzy serie playoffs w systemie best of three, przetykane sportowymi

konkursami oraz wreczeniem nagród indywidualnych i zespolowych za wyniki sportowe.

OBSZARY WYRÓZNIEN: Zespolowe Puchary i upominki dla mistrzów i wicemistrzów ligi

(trzy poziomy trudnosci). Nagrody indywidualne: MVP, BEST DEFENSOR, Najbardziej

Obiecujacy (kat. do lat 20), Najlepszy Strzelec, Najlepszy Zbierajacy, Najlepszy Asystujacy,



Najlepszy Przechwytujacy, Najlepszy Blokujacy, odpowiednio statuetki i upominki sportowe

na kazdym z trzech poziomów rozgrywek.

KONKURSY:Konkurs rzutów za trzy punkty, konkurs wsadów, 1vs.1, dodatkowo wersje

uproszczone dla dzieci (wyscigi z przeszkodami i rzuty).

PAKIET PROMOCYJNY:Przygotowanie internetowych banerów reklamowych wraz z logiem

Miasta. Promocja imprezy w lokalnych serwisach spolecznosciowych i sportowych

(Ligowiec, Infoludek, Szczecin Ogloszenia, Moje Miasto, itp.) oraz w mediach tradycyjnych

- artykuly zapowiadajace oraz reporterska obecnosc dziennikarzy.

9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 5.06.2011 do 19.06.2011

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

realizowanego zadania publicznego14) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego

1. Opracowanie i emisja

koncepcji graficznych

internetowych reklam finalów

MLBSZCZECIN.

2. Zamówienie i zakup sprzetu

sportowego z przeznaczeniem

na nagrody oraz pucharów,
statuetek i medali.

3.0rganizacja Finalowego

Weekendu MLBSZCZECIN

(szesc meczów, konkursy,

zabawy, wyróznienia).

5.06.2011 Stowarzyszenie Ulice Basketu

5-17.06.2011 Stowarzyszenie Ulice Basketu

17-19.06.2011 IStowarzyszenie Ulice Basketu

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Doszacowanie kategorii publicznego zdrowia poprzez wsparcie rekreacji masowej, sportu

masowego. Wzmocnienie miejskiego trendu na dyscypliny halowe, w tym koszykówke.

Promocja marki Szczecina jako miasta sportu. Docenienie i waloryzacja sportowymi

,.



.'

nagrodami i trofeami grupy okolo 80-100 zawodników sposród 350 bioracych na co dzien

udzial w rozgrywkach Miejskiej Ligi Basketu w Szczecinie. Zorganizowanie lacznie 6

meczów przy zapewnieniu obslugi sedziowskiej, technicznej, statystycznej,

fotoreporterskiej, dziennikarskiej, konferansjerskiej.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

Lp. Rodzaj
::;;:;--

.§
Koszt z tego do z tego z Koszt doN

kosztów'6) S calkowity pokrycia finansowych pokrycia'-'.
'ir (wzl) z srodków z wkladu

s; 0 "'0 wnioskowan wlasnych, osobowego,
ej dotacji srodków w tympracy'"o

.g (w zl) z innych spolecznej
(I)

zródel, w tym czlonków.
N

wplat i oplat i swiadczen'"o
adresatów wolontariuszy
zadania (w zl)
publicznego'?)
(w zl)

I Koszty
merytoryczne18)

po stronie...
(nazwa
Oferenta)' 9):
l) .........
2) ........

l. Koszty
1 8000 trzydniowa 8.000,0 8.000,0 - -

impreza
nagród: puchary, koszykarska
statuetki, medale,
sprzet sportowy.

2. Koszty 2 4000 trzydniowa 4.000,0 - 4.000,0 -
organizacji impreza
imprezy: koszykarska
delegacje
sedziowskie,
fotoreporter,
statystyk
operator tablicy i
kamery, najem
hali.



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

- --

II Koszty obslugeO) - - - - - - -
zadania
publicznego, w
tym koszty
administracyjne
po stronie...
(nazwa
OferentaY9):
1) .........
2) ........

III Inne koszty, w
tym koszty
wyposazenia i
promocji po
stronie. ..
(nazwa
OferentaY9):
1) ........
2) ........

1. Koszty 1 100 pakiet 100 - - 100
przygotowania
internetowych
banerów
reklamowych i
emisji.

IV Ogólem: 12100 12100 8000 4000 100

1 Wnioskowana kwota dotacji

8000 zl 66,00%
2 Srodki fmansowe wlasnel7)

4000zl 33,00%
3 Srodki fmansowe z innych zródel ogólem (srodki fmansowe wymienione w pkt.

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

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznegol?)

........ zl ..........%
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)l?)

......... zl ........%
3.3 pozostalel7)

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

100 zl 1,00%



3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

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

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

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

Bezposrednio za organizacje FINALÓW MLB SZCZECIN odpowiedzialny bedzie Maciej

Szyszko (Komisarz MLB), poza tym Michal Skokowski (Administrator Serwisu), Dorota

Danilowicz, Mateusz Rakowski, Krzysztof Bankowski i Beata Bankowska (Obsluga

techniczna ligi), Marcin Delektowski (Fotoreporter). Ponadto Stowarzyszenie

wspólpracuje z artystami grafikami odpowiedzialnymi za przygotowanie koncepcji

grafik oraz z PZKOSZ w zakresie wspólpracy sedziowskiej (ok. 30 arbitrów).

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

Stowarzyszenie posiada niezbedny sprzet sportowy: pilki, akcesoria i urzadzenia do
prowadzenia i obslugi meczów. Stowarzyszenie dysponuje zasobami ludzkimi
niezbednymi do realizacji tego zadania. Stowarzyszenie zarzadza profesjonalnymi
rozgrywkami Miejskiej Ligi Basketu w Szczecinie, dajacymi gwarancje wysokiego
poziomu uczestnictwa w rywalizacji sportowej. Stowarzyszenie dysponuje infrastruktura
serwisu www.miastobasketu.com

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

5

IOgÓlem (srodki wymienione w pkt 1- 4) 12100 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
fmansów publicznych o przyznanie srodków (ofert) nierozpatrzonych

zostal (-a) do czasu zlozenia
rozpatrzony(-a) niniejszej oferty
pozytywnie, czy tez
nie zostal(-a) jeszcze
rowatrzonv( -a)

brak TAK/NIE1)



Doswiadczenia organizacyjne Stowarzyszenia wiaza sie z administrowaniem Miejskiej

Ligi Basketu w Szczecinie, bedacej najwieksza cykliczna impreza sportowa na

Prawobrzezu Szczecina i wedlug wielu opinii najbardziej zaawansowanym produktem lig

amatorskich i pólzawodowych w Polsce. Stowarzyszenie zaslynelo równiez z organizacji

imprez: StreetbalI Challenge VESTAS 2009, MECZU GWIAZD SZCZECIN vs. POMORZE

ZACHODNIE oraz kampaniami billboardowymi promujacymi sport. We wszystkich

wymienionych projektach Stowarzyszenie otrzymywalo wsparcie Urzedu Miasta

Szczecina oraz Urzedu Marszalkowskiego w Szczecinie. Wnikliwe zestawienie dzialan

Stowarzyszenia znajduje sie w Sprawozdaniu Merytorycznym za rok 2010.

Scisle przy wsparciu Miasta Szczecina przez rok Stowarzyszenie prowadzilo otwarte

zajecia dla mlodziezy z koszykówki w ramach Akademii Basketu (2009 rok) - jedna

grupa szkoleniowa. W 2010 roku formule Akademii Basketu rozbudowano do poziomu

czterech grup szkoleniowych funkcjonujacych w ramach akcji: "Skrec Ekipe Zamiast

Skreta!" oraz "Chemia Zespolu". Wszystkie zorganizowane w grupy zespoly braly

udzial w rozgrywkach Miejskiej Ligi Basketu w Szczecinie i oswajaly sie z rygorami

wspólzawodnictwa (koszykówka z pelnymi szykanami). Aktualnie przy wspólpracy z

Miastem Szczecin Stowarzyszenie w ramach Akademii Basketu prowadzi zajecia z

dwoma grupami szkoleniowymi (koszykarska mlodziez Szczecina).

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

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

I Nie przewiduje.

Oswiadczam (-y), ze:

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

oferentaJofcreBtów!);

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

3) oferent/orerencil) jest/sal) zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia 30 czerwca 2011;

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 2002r. Nr 101,poz.926,z póznozm.);

5) oferenl/oferell0il) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/zalega( jaY) z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne!);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z KrajO'tvymRejestrem Sadovl)'m/wlasciwa ewidencja!);



7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym
PREZES f.
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faktycznym.

OJ1~LL

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

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferentakferent&w!J

Data...l.. .~'l..../1/L. :'&~. (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 ofertl5)

Adnotacje 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 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.
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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) Niewypelniacw przypadkumiastastolecznegoWarszawy.
9) Dotyczyoddzialówterenowych,placóweki innychjednostekorganizacyjnychoferenta.Nalezywypelnicjesli
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.
II) Wypelnictylkow przypadkuubieganiasieo dofmansowanieinwestycji.
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 harmonogramienalezy podac terminyrozpoczeciai zakonczeniaposzczególnychdzialanoraz 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)Nalezywpisackosztybezposredniozwiazanez celem realizowanegozadaniapublicznego.
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 fmansowa
i prawna projektu.
21)Wypelnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16
ramowego wzoru umowy, stanowiacego zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczacych 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.


