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OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERT A/OVVRT A \lTS2VóT }JA +)

ORGANIZ-AG 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

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO

(rodzaj zadania publicznego2»)

ORGANIZACJA FORM WYJAZDOWYCH WYPOCZYNKU W OKRESIE W AKACJI
LETNICH DLA DZIECI I MLODZIEZY

(tytul zadania publicznego)

w okresie od 14.06.2011 do 22.06.2011

W FORMIE
PO'NIERZENIA RK'\.LIZ,A.CJI ZADANLA. PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO I)

PRZEZ

GMINE MIASTO SZCZECIN
(organadministracjipublicznej)

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

~

nazwa:Centrum Edukacyjne ArchidiecezjiSzczecinsko~l(amienskiejw Szczecinie

osoba prawna
socjalna

( ) fundacja
( ) koscIelna Jednostka
( ) innl,\ .... ,,,.. ., .. ,.. ,., .,.,' . ... ' ..

numerwKrajowym w rejestrzelub

Rozporzadzenie MinistaSpraw Wewnetrznych i Admini:stracji
ut\vorzenia:").24.11.1997r.'

nr NIP 852~216~16~92 nr 040000434~OOl)n9
adres: 70~481Szczecin

ul. Wojska Polskiego Szczecin
województwoZuchodniopomorskie
7) te1.091/421 1500 091 J 421 1500
e*mail:a.polonis@interia.pl
8) nazwa banku i numer -

- ~~

nazwiska i
publicznego
ks. Jaroslaw DobroR -dyrektora CEASK
10)nazwa, adres i telefon kontaktowyjedllostki bezposrednio
mowa w ofercie
Mlodziezowy Osrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowj w Trzesaczu.
Rewa!, .

Tel.91 386 24~51kierownikosrodka: Stanislaw K~fzanowski
I osoba do i uzupelnien
oraz nr telefonu
Aleksandra Pol<mis -
l~
a) dzialalnosc
Statutowym zadaniem Centrum Edukacyjnego ASK jest podejmowanie wielorakich
inicjatyw kulturalnycb, oswiatowycb i wycbmvawczyct1. CCBtrum nawiazujac do
cblubnycb trfldycji polskiego s:l:kobdctwa katolickiego realizuje swoje cele poprzez:

- promowauie katolickicb zalozen ~'Ycbowawczo-edukacyjnycb
-tworzenie katolickich placówek oswbttowo~wychowawczy'ch
- wspieranie dzialan z!ooierzajacycb do pelnego rozwoju osobowego

nauczycieli i wy'chowawców oraz prowadzenie ksztalceniia ustawicznego
stosujac w zakresie procedurprawnycb do obowiazujacycb przepisów

- prowadzenie d:dflbduosd opiekunczo~wycbowawczej, w tym profilaktycznej
i terapeutycznej dzie,:i mlodzieZ}' oparte na zasada,:b wychowania
chr.lescijanskiego,.

osób do podpisywania o

o

Palacowa 3, 72~344

dyrektora ds. ekonomic:mych CEJ'SK tel. 91 4:Z115 00

dzialalnosc publicznego

.

i

~

J Prowadz,en

,

.'ie
'

niep.,ub.liczu.ej Katolickilej SZkOly
.

Podstawowej w Szczecinie, wydawnictwa
. naukowe dotyczace oswiaty i w)'cbowania, organizacja sympozjóv+',organizacja
wypoczynku letniego.

" ' --- ,. _..~ ,_.-
13) /ofkYf'€f\€jl)prowadzi/~~nHdza!) DOTYCZY
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l. Dane

nazwa;CeotrumEdukacyjne Archidiecezji Szczecinsko~l(amienskiej w Szczecinie
forma

( )
(X)
( )

prawna
( ) fundacja
( ) koscIelna jednostka
() 1.1').1')1,1, " ,..,..,.,............

mm1erw w rejestrzelub

Rozporzadzenie 111UnistaSpraw Wewnetrznych IAdminl:stracjl
utworzenia:").24.11.1997r.'

nr NIP 852.:n6~16-92 nr 040000434~ooon9
dokladny 70.481 Szczecin

ul. Wojska Polskiego Szczeci.n
województwoZachodnio pomorskie
7) tel. 091/42115 00 091 J4n 1500
e-mai!:a.po!onis@interia.p!
8) nazwa banku i numer --

- ~

nazwiska i
publicznego
ks. Jaroslaw Dobrosz -dyrektora CEASK
,10)nazwa, adres i telefon kontaktowyjedn.ostkibezposrednio
mowa w ofercie
Mlodziezowy Osrodek Szkoleniowo.. VllypoczynkowJw Trzesaczu.
Rewal, .
Tel.91 386 24-51kierownikosrodka: Stanislaw K~fzanowski
! osoba do j uzupelnien
oraz nr telefonu
Aleksandra Polonis -

osób do podpisywania o

o

Palacowa 3, 72-344

oferty

dyrektora ds. ekonomic;mych CEJ'SK tel. 91 4:Z11500

Statutowym zadaniem Centrum Edukacyjnego ASK jest podejmowanie wielorakich
inicjatyw kulturalnycb, oswiatowy~b i W)'chc)'lvawczyctl. Centrum nawiazujac do
cblubnych tradycji polskiego s~:kolnictwa katolickiego realizuje swoje cele poprzez:

- promowanie katolickich zalozen wychowawczo-edukacyjnych
-tworzenie katolickicb placówek oswbttowo-w)'cbowawczych
- wspieranie dzia:lan z!ooienajacych do pelnego rozwoju osobowego

uauc~rcieli i w'Ychowawcóworaz prowadzenie ksztalcenila ustawicznego
stosujac sie \v zakresie procedur pra1vuycbdo obowiazujacych pnepisów
prowadzenie dzialalnosd opiekunczo-wycbowawczej,w tym profilaktycznej
i terapeutycznej dzied mlodzietJ oparte na zasadadl w)'cbowania
chrzescijanskiego..

I odplatna. publicznego

I prowadze'n

.

.ie
.

niep. 'U
.

bl
.

iczn.e j Katolickilej SZkOly
..

POdlsta
.

wowej w Szczecinie,wydawnidw~\ I
.naukowe dotyczace oswiaty i wycbowania,organmacja sympozjów', organizacja
wypoczynku letniego. '

13) /@f~rewfj€j")prow~dzi/~l'tO\',atl~!) . "-. D{)TYC:;~Y ---~--
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a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców NIE DOTYCZY

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej NIE DOTYCZY

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

z przytoczeniem podstawy prawnej 10)

NIE DOTYCZY

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

: Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecinsko-Kamienskiej planuje
zorganizowanie bezpiecznego, ciekawego i atrakcyjnego wypoczynku dla 40 dzieci z
rodzin polskich z Wilna. Bezpieczenstwo zapewnia im wychowawcy oraz wolontariusze.
Do prawidlowej realizacji w/w zadania niezbedne bedzie dokonanie zakupów m.in.: materialy
dydaktyczne, papiernicze, sprzet sportowy. Podczas wypoczynku zostana zorganizowane
róznorodne zajecia w grupach wiekowych oraz wycieczki krajoznawcze, zajecia kulturalne i
edukacyjne. .....

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

skutków

Dzieci z Wilenszczyzny maja niewielki kontakt z krajem swoich przodków. Podczas pobytu
w Polsce beda mialy szanse nie tylko odpoczac, ale i poznac kulture polska oraz zwiedzic
ciekawe miejsca. Dzieci polonijne moga poznac swoich rówiesników mieszkajacych w
Polsce, poszerzac swa wiedze o kraju ojczystym i poznawac go z bliska. Istotnym celem
kolonii jest, by dzieci mialy na twarzach usmiech i radosc z wakacji spedzonych w kraju
swoich ojców i dziadków oraz poprawic znajomosc jezyka polskiego.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Dzieci wytypowane na kolonie rekrutuja sie z polskich rodzin zamieszkalych w Wilnie.

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/oKH'@ft@i!)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)

NIE DOTYCZY
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6. Zakladane cele realizacji zadania publicznegooraz sposób ich realizacji

Celem zadania jest wlasciwie rozumiany wypoczynek:
- . przygotowanie dla uczestników warunków aktywnego wypoczynku poprzez wyjazd nad

morze i obcowanie z natura
. ksztaltowanie pozytywnych zachowan i rozbudzanie aktywnosci zyciowej, zajecia

kulturalno-oswiatowe - prowadzone w jezyku polskim (gry i zabawy)
. stworzenie warunków do odkrywania swoich uzdolnien i zainteresowan poprzez male

grupy wychowawcze
. propagowanie kultury polskiej poprzez zapoznanie kolonistów z zagadnieniami

historycznymi, kulturowymi Polski
. przygotowanie dzieciom warunków do zabawy i radosnego wypoczynku

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Mlodziezowy Osrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
Trzesacz, ul. Palacowa 3,
72-344 Rewal
Osrodek polozony jest 150 m od morza. W budynku znajduja sie czteroosobowe pokoje z
lazienkami. Osrodek oferuje tez nowe domki kampingowe i nowoczesna stolówke. Na terenie-
Osrodka znajduje sie miejsce na ognisko i boisko do badmintona, a obok boiska do pilki
noznej, siatkówki, koszykówki i plac zabaw.

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznegol2)

Trzesacz.
40 dzieci wezmie udzial w 8-mio dniowym pobycie w dniach od 14 do 22 czerwca 2011 w

nadmorskiej miejscowosci Trzesacz. W programie kapiele w morzu, spacery, gry i zabawy,
wycieczki do Szczecina, Kolobrzegu i Swinoujscia, zwiedzanie okolicznych miejscowosci,
przejazdzka koleja retro. Zapewniamy cztery posilki dziennie, opieke wykwalifikowanej kadry,
pielegniarki, ratownika.

Program:
14.06.2011 - przyjazd do Trzesacza w godz. wieczornych
15.06.2011- dzienObyczajówStaropolskich- poznajemykraj
16.06.2011 - calodniowa wycieczka do Szczecina
17.06.2011 - dzien plazowania, budowle z piasku, pilka plazowa
18.06.2011 - calodniowa wycieczka do Swinoujscia
19.06.2011 - wycieczka koleja retro do Niechorza i Rewala, zwiedzanie latami morskiej
20.06.2011 - calodniowa wycieczka do Kolobrzegu
21.06.2011 - chrzest na wilka morskiego, ognisko z pieczeniem kielbasek
22.06.2011 - wyjazd na Litwe po sniadaniu
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9. Harmonograml3)

. Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.07.2011 do 31.08.2011

Poszczególne dzialania w zakresie realizowanego
I

Tenniny
zadania publicznegol4) poszczególnych

dzialan

realizacji Oferent lub inny podmiot
odpowiedzialny za
dzialanie w zakresie
realizowanego zadania
publicznego

- dopelnienie obowiazków fonnalnych organizatora Iczerwiec 2011
wypoczynku (zgloszenie placówki wypoczynku) i
przygotowanie dokumentacji zgodnie z obowiazujacymi
przepisami)

- szczególowe opracowanie programu realizacji
wypoczynku z podzialem na poszczególne dni oraz
opracowanie szczególowych czynnosci organizacyjnych
zwiazanych z przyjazdem i pobytem dzieci w miejscu
realizacji wypoczynku (spotkania organizacyjne,
przygotowanie tras wycieczkowych, itp.)

czerwiec 2011

- zorganizowanie funduszy i zbiórek rzeczowych czerwiec 2011 '-

- realizacja zalozen i celów, koordynacja funkcjonowania
kolonii, praca kierowników i wychowawców z dziecmi,
realizowanie zalozonego programu oraz
dokumentowanie kazdego dnia realizacji programu w
Trzesaczu

14 - 22.06.2011

- sprawozdania i rozliczenie programu czerwiec 2011

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegol5)

Wakacje z Centrum maja charakter spoleczny, majacy na celu inwestycje w mlodych ludzi.
Zgodnie z tym zalozeniem zakladanym rezultatem bedzie:

. aktywny wypoczynek dla dzieci z Wilna -poprzez pobyt nad morzem i obcowanie z
natura

. ksztaltowanie pozytywnych zachowan i rozbudzenie aktywnosci zyciowej poprzez
prowadzone zajecia kulturalno-oswiatowe w jezyku polskim (gry i zabawy)

. rozpropagowanie kultury polskiej poprzez zapoznanie kolonistów z zagadnieniami
historycznymi, kulturowymi Polski

. radosny wypoczynek w kraju swoich ojców i dziadków

5



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

6

Lp. Rodzaj kosztówl6) Koszt z tego z tego z Koszt do
calkowit do finansowy pokrycia

y pokrycia ch z wkladu
(w zl) z srodków osoboweg

wniosko wlasnych, o, w tym'-"
Q) ;>, waneJ srodków pracy-"" s dotacj i z innych spoleczneo o
.§

(w zl) zródel, w JQ) '" .(;''-' o N
tym wplat czlonków'C,) .§ "O"" oo Q)

o:: i oplat i;::: '-'
N adresatów swiadczen'"o

zadania wolontari
publiczne uszy
gol7)(w (w zl)

zl)
I Koszty merytoryczne po

stronie Centrum:

l) koszty osobowe:
Wychowawcy 6 600 turnus 3.600 O O 3600

2) zakwaterowanie:
46 osób x 8 dni 368 30 os/dz. 11.040 4.520 6.520 O

3)wyzywienie
46 osób x 8 dni 368 35 Os/dz 12.880 5.000 7.880 O

4) Materialy papiernicze 1 480 komplet 480 480 O O

5) Wycieczki (transport, 1 1.600 turnus 1.600 O 1.600 O
bilety)

II

Koszty obslugi2O)zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne po stronie
Centrum

III Inne koszty, w tym koszty
wyposazenia i promocji po
stronie Centrum:

IV Ogólem: 29.600 10.000 16.000 3600



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych2!)

NIE DOTYCZY

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:
,.............

v. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

l. Zasobykadroweprzewidywanedo wykorzystaniaprzyrealizacjizadaniapublicznego22)

Dysponujemy wykwalifikowana kadra, posiadajace wlasciwe przygotowanie
kwalifikacje kierownika i wychowawcy kolonijnego oraz doswiadczenie w pracy
kolonijnej.

7

l Wnioskowana kwota dotacji

10.000 zl 34%

2 Srodki finansowe wlasnel/)

16.000 zl 54%

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

O zl 0%

3.1 wplatyi oplatyadresatówzadaniapublicznegol?)

O zl 0.%

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)I?)

O zl 0%

3.3 pozostale 17)

O zl 0%

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

3.600 zl 12 %

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)
29.600 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)

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

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

TAKlNIE I)--------------------- ------------ -------- --- ------
--------------------------------------------

TAKlNIEI)
----------------- ---- --------- --- ---- --------- ----

---------------------------------------------



2. ZasobyrzeczoweoferentaJsfur@me,,,,l)przewidywanedo wykorzystaniaprzyrealizacjizadania23)

Mlodziezowy Osrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy w Trzesaczu, ul. Palacowa 3, 72-344
Rewal, tel. 091 3862451

Osrodek dysponuje:
- budynkiem z 144 miejscami; pokoje 4 osobowe, kazdy pokój jest wyposazony w toalete i
lazienke z natryskiem.
- lOnowymi domkami, 2 pokoje, 3 -osobowe z lazienkami
-nowoczesnym zapleczem kuchennym, stolówka, sala konferencyjna dla 100 osób i swietlice
- brak wyposazenia w krzesla, stoliki, i naglosnienie,
-malymi salami do spotkan w grupach,
-gabinetem pielegniarskim
- boiskami do: pilki noznej, siatkówki, koszykówki (w poblizu boiska orlika - wstep na
boiska w pierwszej kolejnosci)

Osrodek jest wyposazony w: sprzet sportowy, przybory do gier i zabaw, stoly do tenisa
stolowego itp.

Wyzywienie uczestników: sniadanie, obiad, podwieczorek, kolacje, kielbaski na ognisko

(grilla), dodatkowo suchy prowiant na czas przejazdu na kolonie ido domu oraz na

wycieczki, kolonisci przez caly swój pobyt beda miec zapewniony staly dostep do napojów.

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecinsko-Kamienskiej od roku 2000 jest
organizatorem kolonii dla dzieci.

2009 r. - 2010 r.:

Organizacja kolonii letniej wraz z uslugami socjoterapeutycznymi w ramach programu:
"Atrakcyjne wakacje - socjoterapeutyczne formy wypoczynku dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych"

96 osób w okresie od 16.08.-30.08.2009 r.

Organizacja kolonii dla swietlicy socjoterapeutycznej "Pod sloneczkiem" - Zielona Góra
20 dzieci w okresie 10.08.-21.08.2009 r.

Organizacja kolonii dla swietlicy socjoterapeutycznej w Gliwicach
15 dzieci w okresie 25.07.-09.08.2009 r.

Organizacja wypoczynku dla Charytatywnego Stowarzyszenia
Wychowawczego "IGNIS" z Kleczy Górnej

64 osób w okresie 18.07-30.07.2010 r.

Opiekunczo-

Organizacja wypoczynku dla Stowarzysz. Edukacji i Wychowania "Nasze Lotnisko" z
Chojny

48 osób w okresie 02.08-11.08.2010 r.

Wygrany konkurs na organizacje wypoczynku dla dzieci i mlodziezy szkolnej
województwazachodniopomorskiego- aktywny, bezpieczny wypoczynek pod haslem "Gry
i zabawy przeciwko agresji (ogloszony przez KO w Szczecinie)

195 dzieci w okresie 14.08.-27.08.2010 r.
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4. Informacja, czy oferent/ewf€:lu,il) przewiduje(-a) zlecac realizacje zadania publicznego w trybie, o którym

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

NIE DOTYCZY

Oswiadczam (-y), ze:

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

oferenta! efcnmtB'::');

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy fJ€J13ieroo.ie/niepobieraniel)oplat od adresatów zadania;

3) oferent/€Jfcrell@i!)jest/sa!) zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia 30.06.2011 r.;

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/€Jfcn!ll@i1)skladajacy niniejsza oferte nie zalega (ja:)/zalega( ja)l) z oplacapiem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczneI);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/wlasciwa ewidencjal);

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

faktycznym.

CENH<UM EDUKACYJNE
\RCHIDIECEZJISZCZECINSKO-KAMIENSKIEJ

Al. Wojska Polskiego 76
70-481 Szczecin

tel./fax (091) 42 11 500
NIP 852-216-16-92 i , ',"'" .~~~KT~~~g~"""

.tr.P~V~~KamienSkiej

... ... .. ... .~~:.~.w.~.~:~~!~~.~~;~;~;::

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta! ",fuT~l'It{j..,I)

Data 9 .1::.??(.. t:.t;?,((.1'...~.."...,..,..

Zalaczniki:
l. Oswiadczenie organizacji pozarzadowej.
2. Dekret Arcybiskupa powolujacy ks. Jaroslawa Dobrosza na dyrektora Centrum Edukacyjnego, -

kserokopia
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.11.1997r. - nadanie Centrum

Edukacyjnemu Archidiecezji Szczecinsko-Kamienskiej koscielnej osobowosci prawnej -ksero
4. Kserokopia Statutu Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecinsko - Kamienskiej
5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za

ostatni rok obrotowy
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Poswiadczenie zlozenia ofe 25)

Adnotacje urzedowe25)

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 ao 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) Podacnazwewlasciwegorejestrulubewidencji.
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.
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 dofmansowanie 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 zakladanerezultatyzadaniapublicznego- czy beda trwale oraz w jakim stopniurealizacja
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 ~rawna 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.

10


