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BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
URZAD MIASTA SZCZECIN

pl. Annii Krajowej 1
70-456 Szczecin

15 ~O4~ 2011

Wplynelo " , ,..."

L.dz. .........................................

Dnia

OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERT A/nVFRT A urS;:PnT N A l)

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-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

Dzialalnosc w zakresie:

ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludnosci, promocji i organizacji wolontariatu
REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - MALA DOTACJA DO 10.000 ZL

(r0dtaj zadania publicznego2»)
"l.l,

, 'I. .Bezpieczny Szczecin'ov ,1.11' r
l) 'Il~ (tfulzadaniapublicznego)

/' w okresie od 01.05.2011 do 01.06.2011 r.

*
W FORMIE

P IERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/wSPIERANIA REALIZACJI
ZADANIA PUBLICZNEGO l)

PRZEZ

Urzad Miasta w Szczecinie
(organadministracjipublicznej)

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/oferentówl)3)

1) nazwa: Ochotnicza Straz Pozarna "Gryf' w Szczecinie

2) fonna prawna:4)

( x) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

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

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji: 0000298268 5)

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 04/02/20086)

5) nr NIP: 9552232345 nr REGON: 320475623

6) adres:

Miejscowosc: Szczecin ul.: Zytnia 21

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7)nie dotyczy

gmina: Szczecin powiat:8)Szczecin

województwo: zachodniopomorskie

kod pocztowy: 71-006 poczta: Szczecin

7) tel.: 661569766 faks: niedotyczy

e-mail: gryf@web.osp.org.pl http://www.gryf.osp.org.pl

8) numer rachunku bankowego: 35 2490 0005 0000 4530 7864 6567
nazwa banku: Alior Bank S.A.

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

a) TomaszLuczkowski- Prezes OSP

b) Marek Sitarski - Naczelnik/Wiceprezes OSP

c) Bartosz Miazgowski - Wiceprezes OSP

d) Marek Maslak - Skarbnik OSP

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

mowa w ofercie:9)nie dotyczy

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

kontaktowego): Tomasz Luczkowski 611 569766



12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

1) prowadzenie dzialalnosci majacej na celu zapobieganie pozarom oraz wspóldzialanie w tym zakresie z
Panstwowa Straza Pozarna, organami samorzadowymi i innymi podmiotami,
2) udzial w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pozarów, zagrozen ekologicznych
zwiazanych z ochrona srodowiska oraz innych klesk i zdarzen,
3) informowanie ludnosci o istniejacych zagrozeniach pozarowych i ekologicznych oraz sposobach
ochrony przed nimi,
4) upowszechnianie, w szczególnosci wsród czlonków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia
dzialalnosci kulturalnej i oswiatowej,
5) wykonywanie innych zadan wynikajacych z przepisów o ochronie przeciwpozarowej oraz niniejszego
statutu,
6) dzialania na rzecz ochrony srodowiska,
7) wspomaganie rozwoju spolecznosci lokalnych na terenie gminy miasto Szczecin
8) informowanie ludnosci o sposobach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
9) wykonywanie zadan wynikajacych z Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczenstwie imprez
masowych.
10) organizowanie swoich czlonków do dzialalnosci na rzecz ochrony przeciwpozarowej i ochrony
ludnosci,
11) przedstawianie organom wladzy samorzadowej i administracji rzadowej wniosków w sprawach
ochrony przeciwpozarowej oraz ratownictwa,
12) organizowanie, sposród swoich czlonków zwyczajnych zespolu ratowniczego,
13) prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego czlonków zwyczajnych OSP i wspóldzialanie z
Panstwowa Straza Pozarna w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,
14) organizowanie mlodziezowej i kobiecej druzyny pozarniczej,
15) organizowanie zespolów swietlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji
sportowych i innych form pracy spoleczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oswiatowej,
16) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujacych kulture fizyczna.
17) prowadzenie innych form dzialalnosci majacych na celu wykonanie zadan wynikajacych z ustawy o
ochronie przeciwpozarowej i niniejszego statutu,
18) organizowanie szkolen z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz akcji
profilaktycznych (symulacji wypadków i zdarzen, pokazów, pikników)
19) zabezpieczanie imprez masowych
20) wspólpraca z innymi organizacjami pozytku publicznego w prowadzeniu akcji profilaktyczno-
uswiadamiajacych (WOSP, ZHP, WOPR, GOPR, TOPR itp.)
21) wspólpraca z innymi sluzbami o podobnym profilu dzialania
22) organizowanie placówek wypoczynku dzieci i mlodziezy.

13) jezeli oferent /oferencil) prowadzi!prowadzal) 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 l?)

, Zgodnie z postanowieniami statutu oferenta reprezentuje: I)Prezes osp - jednoosobowo albo 2)Wiceprezes osp

ze Skarbnikiem osp lacznie.



III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Projekt BEZPIECZNY SZCZECIN ma na celu zapoznanie mieszkanców Szczecina z zasadami udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej wedlug najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji
(dalej:ERC) uchwalonych w 2011 roku. Rola swiadka zdarzenia w lancuchu przezycia jest kluczowa dla
powodzenia akcji ratowniczej, rekonwalescencji poszkodowanego i czasu jego leczenia. Projekt zaklada wiec
zaznajomienie mieszkanców miasta z metodami ratowniczymi w formie przystepnego happepingu w trzech.-
centralnych punktach miasta (pl. Grunwaldzki, pl. Szarych Szeregów, pl. Lotników), organizow_any<;hprzez
organizacje pozarzadowe zajmujace sie problematyka ratownictwa (PCK, ZHP, OSP). W ramach imprezy kazdy
z uczestników bedzie mógl odbyc instruktaz pierwszej pomocy pod okiem wykwalifikowanych instruktorów na
profesjonalnym fantomie, uzyskac wiedze niezbedna do prawidlowego udzie~ania pomocy oraz rozwiac swoje
watpliwosci. Uczestnicy zostana zapoznani takze z oferta Szczi(cinskiNGO z~jmujacych sie pierwsza pomoca,
które prezentowac sie beda na specjalnie w tym celu przygotowanym stanowisku prezentacyjnym. Wsród
uczestników rozlosowany zostanie bezplatny kurs pierwszej pomocy z miedzynarodowym certyfikatem. Projekt
realizowany bedzie w ramach V Tygodnia Inicjatyw Pozarzadowych. -

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

skutków

Utrwalona praktyk ERC w zakresie przyjmowanych wytycznych pierwszej pomocy zmierza do ulatwienia jej
udzielania przez osoby niezwiazane zawodowo z ratownictwem tzw. laików, zwiekszajac jej skutecznosc.
Zwiazane jest to z kluczowa rola ratownika-laika w lancuchu przezycia. Tym niemniej udzielanie pomocy przez
swiadków zdarzenia wciaz wiaze sie z wieloma obawami, co prowadzi do odstapienia od czynnosci ratowniczych.
Strach ten wynika z obawy przed brakiem perfekcji, odpowiedzialnoscia kama czy zakazeniami. Odpowiednio
prowadzona akcja uswiadamiajaca likwiduje te bariery, wskazujac jak istotne jest udzielenie pomocy przez
swiadków zdarzenia, jak udzielic poprawnie pomocy, jakie srodki prawne chronia ratownika i jak stosowac
najprostsze srodki ochrony osobistej. Znaczaco zwieksza to ilosc osób gotowych niesc pomoc w sytuacji
zagrozema zycia, zwie:ksza-pozi6ffi empatii"ha- krzywde innych, a promocja NGO zajmujacych sie pierwsza
pomoca wskaze gdzie i jak szukac w pelni profesjonalnych informacji. Nalezy ta~e zaz~a~zyc, ze ERC wcilz
udoskonala stosowane algorytmy. W tym celu raz na 5 lat dokonuje ich zmIan. Ostatnie mialy miejsce na
poczatku""""2tJi1-fO'ku-:-W zw1aZkUz tym swiadomosc nowych standardów ratowniczych w srodowiskach
niezwiazanych na co dzien z ratownictwem jest dramatycznie niska. Projekt BEZPIECZNY SZCZECIN ma na
celu podniesienie takze poziomu tej swiadomosci.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

300 osób (po 100 na punkt) - mieszkanców szczecina w róznym wieku, przebywajacych w rejonie happeningu,
które wezma udzial w instruktazu prowadzonym przez instruktorów pierwszej pomocy.

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/oferend) otrzymal/otrzymali!) dotacje na dofinansowanie

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

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

I Nie dotyczy



6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

, Cele realizacji zadania:

3.

Wzrost ilosci osób zaznajomionych z najnowszymi wytycznymi ERC
Wzrost ilosci osób przeszkolonych z udzielania pierwszej pomocy
Poprzez instruktaz prowadzony przez wykwalifikowanych instruktorów pierwszej pomocy, im
profesjonalnych fantomach o sposobie udzielania pierwszej pomocy informacje uzyska 300 osób.
Wzrost poziomu bezpieczenstwa
Dzieki temu, ze 300 osób bedzie wiedzialo jak udzielic pierwszej pomocy, zredukuja sie ich obawy do tej
pory powstrzymujace je przed dzialaniem. Doprowadzi to do zmniejszenia poziomu antypatii (tzw.
znieczulicy) i podejmowania dzialan przez swiadków zdarzenia. Wprowadzenie postepowania
ratowniczego w chwile po zdarzeniu zwieksza szanse powodzenia akcji ratowniczej.
Wzrost znajomosci oferty szczecinskich NGO
Za pomoca prezentacji swojej dzialalnosci NGO zajmujace sie tematyka ratownicza zacheca uczestników
do korzystania z ich oferty, szkolen czy porady.

1.
2.

4.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Szczecin: Plac Grunwaldzki, Plac Lotników, Plac Szarych Szeregów
"
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8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

I I. Dzialania edukacyjne:

Na terenie miasta, w wytypowanych 3 charakterystycznych punktach, prowadzony Q.x'izie"h,!pp..§ning.ratow.nicz.y..-
Kazdy punkt prowadzi inna organizacja NGO zajmujaca sie ratownictwem. Punkty wyposazone sa w fantomy do
nauki resuscytacji i wczesnej defibrylacjl,-apteczki, maseczki i rekawiczki rko dla uczestników. Organizacje
odpowiedzialne za dany punkt maja za zadanie przygotowanie--l- scenariuszy zdar~:, Lacznie na 3 punktach
przeprowadzonych bedzie,JL symulacji. W pierwszej kolejnosci w inscenizowanych symulacjach biora udzial
ratownicy szczecinski NGO, kOmemujac przebieg postepowania i wskazujac na jego kluczowe punkty. Nastepnie
uczestnicy projektu moga skorzystac z bezplatnego instruktazu resuscytacji krazeniowo oddechowej, wczesnej
defibrylacji przy uzyciu defibrylatorów AED, czy postepowan w konkretnych stanach zagrozenia zycia (zawal,
omdlenie, atak epileptyc~:LKazdy,uczestnik zostanie wyposazony w maseczke do sztucznego oddychanie Tpare

-I~lateksowycli rekawicZek. Nastepnie kazdy z uczestników bedzie mógl wziac udzial w inscenizowanych
symulacjach zdarzen i spróbowac udzielic pomocy. Wsród najlepszych ratowników-laików rozlosowany zostanie
kurs pierwszej pomocy zgodny ze standardami ERC opatrzony miedzynarodowym certyfikatem. Kryterium
wyboru bedzie zgodnosc postepowania z wytycznymi ERC oceniana przez instruktorów bioracych udzial w
realizacji zadania.

II. Dzialania promujace NGO
IKazda z organizacji prowadzaca punkt instruktazowy zostanie wyposazona w stoisko prezentacyjne (pawilon

3!3Jll z wy'p-osazeniem:~,..2-krzesta-? energia elektryczna). Na stoisku tym prezentowac bedzie swoja-;;furte
Gkoleniowa, dotychczasowe dokonania- i -plany na przyszlosc. Organizacje rozdawac beda przygotowane
materialy reklamowe.



9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.05.2011 do 01.06.2011

Poszczególne dzialania w

realizowanego zadania publicznego14)

zakresie ITerminy

realizacji

1.
2.

Zakup niezbednych materialów
Pozyskanie patronatów medialnych i
honorowych
Przygotowanie scenariuszy zdarzen
Przygotowanie stoisk promocyjnych
Happening ratowniczy
Rozliczenie projektu

3.
4.
5.
6.

poszczególnych

dzialan

1. 01-20.05.11
2. 01-20.05.11
3. 01-14.05.11
4. 24.05.11
5. 24.05.11
6. 01.06.1L

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny

za dzialanie w zakresie realizowanego

zadania publicznego

OFERENT

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegolS)

Instruktaz 300 osób (srednio po 100 na kazdy punkt) z zakresu pierwszej pomocy.
Wzrost swiadomosci mieszkanców Szczecina na temat oferty szczecinskich NGO.
Promocja wolontariatu i dzialalnosci pozytku publicznego.



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

Lp. Rodzaj kosztów1b) Koszt z tego do z tego z Koszt do

Z' calkowity pokrycia finansowych pokrycia
N

(w zl) srodków z wkladuz
wnioskowan wlasnych, osobowego,
ej dotacji srodków w tym pracyo...:<:

C (w zl) z innych zródel spolecznejVJ
VJ o 0:1 , w tym wplat i czlonkówo c .§c "O

oplat adresatów i swiadczen"O o0 '--, .
zadania wolontanuszy'--' N-u N

-VJ VJ "O
publicznego 17) (w zl)o o

:::<:: o:::
(w zl)

I Koszty
merytoryczne 18)

(wynagrodzenie
kadry):

1. instruktorzy
15 150 Osoba 2250 O O 2250

II Koszty obslugiolU)
zadania publicznego,
w tym koszty
administracyjne
(obsluga ksiegowa,
kierownictwo
projektu)
1. koordynator 1 500 Osoba 500 O O 500

projektu
III Inne koszty, w tym

koszty wyposazenia i
promocJI

l. zakup materialów
O

3 zestaw 300
opatrunkowych 100 300 O

3 200 zestaw 600 600 O O

2. zakup srodków
ochrony osobistej

3. Przygotowanie 3 110 Usluga 330 330 O O
stanowisk
prezentacyjnych

4. Naglosnienie 1 1910 Usluga 1.910 1910 O O

5. Nagroda - kurs 1 250 Usluga 250 250 O O. .
pierwszej pomocy

3 500 Usluga 500 500 O O
6. Druk materialów

promocyjnych
IV 6640 3890 O 2.750

Ogólem:



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Podane ceny sa cenami brutto. Oferent nie odlicza podatku VAT.

l Wnioskowana kwota dotacji 3890

58,58%

2 Srodki finansowe wlasneJ7)
O O %

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

O 0%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznego II) O

0%

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

z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, funduszy
celowych, srodki z funduszy strukturalnych)17)

O %

3.3 pozostale! /) O

0%

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

2750 41,42%

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

6640 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)

TAKlNIE1) --------------------
----------------------
------------------------- -- TAKlNIEI) -----------------------

TAKlNIE1) ----------------------
---------------------------------

TAKlNIE1) -----------------------
-----------------------------------



v. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

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

TOMASZ LUCZKOWSKI - Prezes OSP GRYF, przedsiebiorca, student V roku prawa na
Uniwersytecie Szczecinskim. Instruktor EFR od 2010 roku. Od lat we wlasnym
przedsiebiorstwie zajmuje sie organizacja imprez kulturalnych, sportowych, koncertów,
festiwali i innych wydarzen artystycznych. Ma za soba wiele szkolen z zakresu liderowania
mlodzieza, szkolenie z marketingu i promocji w NGO. Ratownik w OSP w sekcji
wysokosciowej, medycznej i nurkowej. W ramach projektu powierzona mu zostanie ogólna
koordynacja realizacji zadan. Odpowiadac bedzie za terminowe i rzeczowe realizowanie
zobowiazan, kontakty z partnerami i zarzadzanie projektem. Moze takze prowadzic
szkolenia.

MAREK SITARSKI - Naczelnik OSP GRYF, funkcjonariusz Panstwowej Strazy Pozarnej
w Szczecinie, instruktor trener EFR i PAD!. Ze wszystkich czlonków OSP ma najwieksze
doswiadczenie ratownicze. Jako instruktor trener prowadzi szkolenia instruktorskie i czuwa
nad przestrzeganiem przez wyszkolonych przez niego instruktorów standardów nauki. W
ramach projektu bedzie pelnil funkcje eksperta ds. szkolenia. W zakresie jego dzialan lezec
bedzie organizacja i prowadzenie szkolen medycznych, dbanie o ich wysoki standard.

MAREK DOMARDZKI- Przewodniczacy komisji rewizyjnej OSP, ratownik w sekcji
medycznej i wysokosciowej, docelowo instruktor EFR, student III roku prawa na
Uniwersytecie Szczecinskim. Jako Przewodniczacy Wydzialowej Rady Samorzadu
Studenckiego doskonale sprawdza sie w kwestiach organizacyjnych.

MAREK MASLAK - skarbnik OSP, ratownik w sekcji medycznej i wodno-nurkowej,
docelowo instruktor EFR. W ramach projektu zajmie sie kwestiami technicznymi i
szkoleniem.

BARTOSZ MIAZGOWSKI - Wiceprezes OSP, ratownik w sekcji medycznej, student II
roku medycyny na Pomorskim Uniwersyteci{-"~;;feaycinyill. Swoja wiedza wspiera
merytoryczne kwestie szkolenia oraz prowadzi konsultacje z jednostkami systemu
ratownictwa medycznego.

PRZEMYSLAW TARANOWICZ - Czlonek OSP GRYF, ratownik w sekcji medycznej,
licencjonowany ochroniarz, student V roku politologii na Uniwersytecie Szczecinskim,
laureat konkursu "Zlote Pióro" Glosu Szczecinskiego. Zapalony dziennikarz. W jego gestii
lezy sfera promocyjna projektu.

MATEUSZ KUCAJ - Sekretarz OSP GRYF, ratownik w sekcji medycznej, student V roku
prawa na Uniwersytecie Szczecinskim. Swoim doswiadczeniem nabytym w Europejskim
Stowarzyszeniu Studentów Prawa, gdzie pelnil funkcje sekretarza generalnego, wspiera
dzialania marketingowe i promocyjne projektu.

PIOTR BUCZKOWSKI - Czlonek Komisji Rewizyjnej OSP GRYF, ratownik w sekcji
medycznej, zapalony internauta i informatyk. W projekcie odpowiada za strone techniczna
obslugi serwisu www.

ANNA FABIJANSKA - Czlonek Komisji Rewizyjnej OSP GRYF, dydaktyk ratownictwa -
w ramach projektu bedzie wspierac swoja wiedza i umiejetnosciaml-zespól instruktorów



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

Zestaw treningowy: 1 x fantom Little Anne,U x fantom Baby Anne, Treningowe AED Philips, Torba
ratownicza PSP RI wraz z wyposazeniem, zestaw tlenowy DAN.
Sprzet ratowniczy: 5 x apteczki plecakowe, 1 x nosze ratownicze kubelkowe, 7 x specjalistyczne
kombinezony ratownicze
Sprzet biurowy i komputerowy: 2 x rzutnik multimedialny, 2 x komputer przenosny, 1 x ekran 2x2 m, 1
x ekran 2x3m, 1 x flipchart, drukarka 3wl, 2 x cyfrowy aparat fotograficzny

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

W biezacej dzialalnosci OSP GRYF na co dzien wspiera wykonywanie zadan publicznych, niemniej
jednak nie na zasadzie zadania zleconego przez organy administracji publicznej. Dotychczas OSP GRYF
w szczególnosci zabezpieczala pod wzgledem medycznym zarówno imprezy o charakterze masowym,
jak i kulturowym (miedzy innymi obchody rocznicy smieci Papieza Jana Pawla II, Wielka Orkiestre
Swiatecznej Pomocy, uroczystosci zwiazane z pochówkiem pary prezydenckiej). Ponadto na biezaco
prowadzi akcje edukacyjne i prewencyjne w zakresie zasad ochrony przeciw pozarowej i zasad
udzielania pierwszej pomocy. Niejednokrotnie prowadzila pokazy ratownictwa na festynach czy w
szkolach. OSP GRYF aktywnie wspiera Zachodniopomorska Choragiew ZHP przy realizacji ich
projektów (np. akcja Bezpieczny Przejazd Kolejowy: ZATRZYMAJ SIE I ZYJ).

4. Informacja, czy oferent/oferenci!) 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 p.-zewiduje.

Oswiadczam (-y), ze:

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

oferenta/oferentów!);

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

3) fi t/ t< .B. t/ B .
(

.
)

. . .
fi d d . c),-{.r 2 !>.~o eren o erenC1 jes sa zWiazany -m mmejsza o erta 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 r. o ochronie danych

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

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

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne!);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/wlasciwa e'.videncja+);

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

faktycznym.
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(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentówl)

Data. :1!:.:..9.. ~.,. .~A-:1........................

Zalaczniki,:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencje4)
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 urzedoweE!

l)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.
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 organizacyjnych oferenta. Nalezy wypelnic jesli
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 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 administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsluga finansowa
i prawna projektu.
21) Wypelnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16
ramowego wzoru umowy, stanowiacego zalacznik m 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.


