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(data i miejsce zlozenia oferty
-wypelnia organ administracji publicznej)

.........................................................
(pieczec organizacji pozarzadowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
URZAD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

OFERTA --

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTAlOFFRTA WSPÓfN,A.B

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ( YCH)/PODMIOTU ( ÓW), O KTÓRYM ( YCH) MOW,A1W
ART. 3 UST. 3 UST/.WY Z DNIA 21 KWIETNIf.2003 r. O DZIAL:\LNOSCI POZYTKU

PUBLICZNEGO I O WOLONTARLA1CIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 231, poz. 1536)B,
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wiele zadan publicznych okreslonych w Art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie
(rodzaj zadania publicznego2))

Miedzynarodowe zawody pozarnicze wraz z imprezami towarzyszacymi dla dzieci..
(tytul zadania publicznego)

w okresie od 13 do 15 sierpnia 2011 roku

W FORMIE
POWIERZENIA RKA1LIZi\Cn ZAD/.N1A PUBLlCZNEGO/wSPIERANIA REALIZACn

ZADANIA PUBLICZNEGO I)

PRZEZ

Urzad Miasta Szczecin
(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



l. Daille oferental"""'f'''''P\"-",,.lT-B

l) nazwa: Stowarzyszenie Ir.zynierów i TeCr.LllikówPozarnictwa Zachodniopomorski Oddzial w Szczecinie
2) forma prawna:4) ,

(x) stowarzyszenie ( ) fhn.dacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

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

3) numer w KrajO\vymRejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

Nr w Krajowym Rejestrze Sadowym Zarzadu Glównego Stowarzyszenia -0000108659

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)28 maja 2002 roku

5) nrN!P 526-000-10-74, nr REGON: 001098739

6) adres:

miejscowosc: Szczecin ul.: Grodzka 1/5,

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7)Sródmiescie

gmina: Szczecin powiat:8) Szczecin.

województwo: Mazowieckie.

kod pocztowy: 00-050 poczta: Warszawa

7) tel.: 914348400 faks: 91 43 48405.

e-mail: binro@sitp.szczecin.pl!lrt1l:1D:lhlv.W.\.I..sitiD.szczecnn.iDil/

8) numer rachunku bankowego' "'-

nazwa banku: Bank Zachodni WBK S.A.

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferentaloferentów+1-:-

a) Piotr Spodniewski - Prezes Oddzialu Zachodniopomorskiego,

b) Mariusz Nawrot - Sekretarz Oddzialu Zachodniopomorskiego

c)

10) nazwa, adres i telefon kontaktO\vyjednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie, o którym
mowa w ofercie:9)

Oddzial ZachodPiopomorski SITP, ul. Grodzka 1/5, 70-560 Sz.czecin,Tel. 91 43 48 400, 693 437 140.
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;j;'Zedmiot dzi,_ic<J'F:3~; pFb!j-~zn.:go:
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j.!ie Goi}czy

b) cb812!nosc 0(\1O;2:t,'j8

Nie dotyczy

puoliCZi1i:gc

p01:ytk,--!pub!kznego

13) jezeli OG;;"'c;ntlofe('"n,;;jl) pi"o\NadzijprO'.wadzaJ) dziafcJnDSC gospodarcza:

n) mnWSi'vrpisn do rejestP'! p,zedsiebiorców - j 3 Vi(hlin 09.07.20 HL, ,... ... ... ,.. ."..

b) przechniD-t dziab.1nos,ci gospod'-ln;zej

IBadania i analizy redmk:me; badania badawczo-roz"vejowe '.Nc1ziedzil1iemruk tedmicinych; ciziaJalnosc w

l
' ',' ., , ,. , ,. . . ... , .

~ z-21u-esJe

,

Pi'01e
.
klowama DHdow!Sl1ego. EJ'Oal1Jstvc2nego. ~ec~

.
1nerOQ:Ic:ZDegO: viivdawame czaSO()!SEl l VVVGawJ}]ct-",v

~ . ." ., . ~ . . . ~ '. -., ~', ~. -. " - '.., -
I perwdycznych; poz8",z1wli1e formy ksztak'f.:ma; POzost81a (f2mmlnosc komercyjna gClZllemdzJlej me
I 'l c"'!si<;,as)'IJKOVilana.

I i

:n. !i;r;:fointUH:j:1 D S[pQ.§,c;!birer1:iPr'!:2'!:iIi!tacj~

~l }Jy:zytoe:u)'f!i"m :pm:btawy p:r\OWF~tjlO)

Q,ler,ey,"I,Ów WUJ!bi;I; Qli(gaiim ~dmn;1iis;[n,'cj5 [piill:blHc2:m<ej W2',rn:

Reprezentovvac oferenta przed organami administracji publicznej moze dwóch cztonkóv'l zarzadu Vitym Prezes

OddziaJu n8 poc)s,tm.viepeinomocnictwa udzieJon,ego przez Zarzad GiÓwny Stowarzyszenia zgodni.:; ze 3~atllte{n.

..

HL 3zi:zeg.ód'DlwJl }mkr~§. Y;;Z'ei::;Z,QJT1}1:;m.d:iF(;tj;Fj hon[t;dj,c2~1,'f;gD ~.'op\J)fi'H)icf!!;&i1;ogD d-Ol ~'e,f![j:;m,\;jj

1. Kr,6riiilmi:!rm;r"ikt;;!f:Y3;()'ik~, ::Z§Hj?1iJ1)~Hr~mM}!;:::Zlo,~g'Gt

przygotowanie i p,ZepmWi.H:!z'eDie z2l\vodów f,}0zarni8zycn cUa s'li'aZakÓV;l, w,az z przygoto'wcmiern i

pr:zeprmv8cb;niem podo-bny\:i'JzrnNodÓ'.:Vdla dzjiCcjw ;,wieku7-9 !at, omz pcygo'l{y,y,anie c\ad8.i'ko'i~iychatn,kcji

dla dzieci w rÓznym -Ni,dm Sypo'stad Pi'e2eiTiacji sprzetu pozmTikzego, ohserwowcmia po];,:azó"'-vstrazaddch,

bud-I}1Nania 5t1'8za;,a 1: !do-ckow lego,

.-,
:;



2. Opis potrzeb wskazujacycib na kom\~czl]oscwykorumia zadani~1 publicznego, opis j<eibprzynyn oraz
s!kutków

Koniecznosc podnoszenia sprawnosci fizyr.:znej strazaków, POPularyzowanie zdrowego trybu zycia,

populRryzo','Vanie zm.vodu slr8.zaKa wsród spoJ-eczeóstwa a ,y szczegóhosci dzieci i mlodziezy.

3. Opis gn~v\ il<l:r,e-S;w!ów 2f1dmlsalJ !pMMaczJi!eg.1]\

Strazacy zawodowi j ochotnicy - podnoszenie Spi"c1\.vnosc1fizycznej, wymiana dos'i'fiac!czenz uczestnikami!

zawodów z zagranicy, ponoszenie umiejetnosci jezykovyYch,popularyzowanie Festiwalu SZlllcznyt;;hOgni I

PYROMAmc. Mlodziez j dzieci - udzial w konkurencjach przeznaczonych d!a nich, zapoznanie z zawodem I

strazaka i zachecenie do wybrania zawodu strazaka w przyszlosci, atrakr.:yjne spedzenie wolnego czasu dla osób,

które nie wyjechaly z miasta na wakacje, badz tych które przyjechaly do miasta w ramach wakacji czy urlopu.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacjazadania publicznego, w

szczególnosci ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni sie to do podwyzszenia standardu realizacji zadania.!])

Posiadane i zgromadzone od firm srodki nie pozwalaja przeprowadzic calego przedsiewziecia na planowanym

poziomie atrakcyjnosci dla uczestników jak i obserwatorów. Dofinansowanie pozwoli na udzial wiekszej ilosci

uczestników oraz pozwoli przygotowac na wyzszym poziomie oraz zapewnic wiecej atrakcji.

5. Informacja, czy w ciagu ostatnicb 5 lat o'ferel1t/f)reFeM'..l'>otrzymaJ/f)lR-ymali+>dotacje na dofinansowanie

inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z poilllniem inwestycji, k1órezostaly dofinansowane,

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Stowarzyszenie dotychczas nie korzystalo z dofinansowania.

6. ZakJadane cele nalanej) zadania Imb~icZDegooraz sposób icb reaUznc,li

, Zachecenie strazaków do lepszego dbania o sprawnosc fizyczna, zaciesnienie kontaktów ze strazakami z innych

czesci krajujak i z zagranicy, szersze rozreklamowanie festiwalu PYROMAGIC. Docelowo doprowadz.enie do

corocznego organizowania imprezy.

7. Miejsce realuacji zadmi1aapublkznego
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Zawody oraz pokazy j imprezy towarzyszace beda przeprowadzone na zamknietej dla mchu HI.Jana z Kolna 'N
Szczecinie.

8 O . 'n" , . 3' n.' O' .. ,. "',. 12)
, " . 'iJ:I35 :p!'ISZ'C:H~g'!1!~:n:Y;\;~!lhZd:if!fI!ffi )'jI Zn'l\Ir.e-SH: ;r'e:i)!t§Z~HJa Zfj,«j;amn ljm:ulla-CZ:fl.tgo

PozysJmnie srodków finnnsovvych na ,'CaJizacje ztJchmia, pn:ygotowanie toru przeszkód do przepi'ow,Klzeni8

zawodów, przygotowanieinnyd1 towsfzyszacych zawodom atrakcji, dokonanie 118Doruzmvodników,

przeprow8dzenie zawudów i imprez tO'.!Yarzyszacych,zdemontowanie toru przeszKód i innych ,vystaw i

konkurencji, rozliczenie calego zadania.

9. HarmoJlograml3} -
Zadanie publiczne realizowane w okresie od 4 maja 20] 1 do l5 wrzesnia 20 I] roku

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

realizowanego zadania publicznego14) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego

Pozyskiwanie sponsorów

Poszukiwanie partnerów do

4.05-14-08.20] J

4.05-31.05.201 J

Oferent

Oferent

przeprowadzenia innych

towarzyszacych imprez

Przygotowywanie zawodów

Budowa torów przeszkód

Przepmwadzenie naboru zawodników

Ustawienie urzadzen w miejscu

wydarzenia

Przeprowadzenie konkurencj i 14.08.2011

15.08.2011

Oferent, KM PSP Szczecin, DK Stowianin.

OferentZdemontowanie urzadzen

Rozliczenie przedsiewziecia 15.09.201 } Oferent

10. Zakladane rezultaty reajiza,cjn zadRililmpubHczJlegol5)

Wykonanie zadania spowoduje zwiekszona db.:.losc o spmwnoscfiz)'czn.a s'lrazaków jak równiez zadjeci mloda

cze~ spoleczenstwa do pozostania s'lrazakami"co wprynie na wiek5.zakonkurencyjnosc przy naborze do sluzby i

pozyskiwanie w teJ]sposób funkcjonariuszy z wyzszymi kwalifikacjami, umi~jet!Josdami. Wszystko to

przyniesie podniesienie poziomu swiadczenia uslug ratowniczych. Dodatkowo przyjazd :zawodnikówz wielu

panstw jak i miast Pohki spowoduje wzrost liczby turystów, którzy beda chcieJ}przyjechac do Szczecina na

dluzej. Popularniejszy tez st.aniesie festiwa! sztucznych ogni PYROMAGlC.

5

4.05-14.08.2011 Oferent

1.06-14.08.2011 Oferent

30.05-20.07.20 I J Oferent

12.08-13.08.2011 Oferent



IY. KalkulDcja przewidpvanyd) kosztów n~l'IHza(:ji:rouania publkzneg-o

L KQs:zt,o:rys z,e wzgledu JUI rodznj kv.s:z":tów:

6

Lp, Rodzaj Koszt z tego do z tego z Koszt do pokrycia
kosztów 16) ...--- calkowity pokrycia finansovrych :z wldadu

-N
(w zt) z srodkóvf osobo,>vego, w tym

'-' wnioskovl'anej w-tasnych, pracy spolecznej>-
dotacji srodków czlonków

o
(w zl) z innych zródel , j swiadczem..:.J. ..:.J.

?-.ID '....
.... '"

,§ w tym wptat i wolontariuszy'"
%!o ,-= -5

op1at adresatów (w zl)-o II)
11) '''''' 'a' zadania.u N N

publicznegol?)(w
.", '" -o
..Q o o

zl)
I Koszty

merytoryczneJ8)
po stronieSlTP :
I) wynajecie 2 9200 szt. 18400 2700 15700 O
wiezy -

schodowej
2) transport 2 3000 szt. 6000 3200 2800 Owiezy
3) budowa
pozostalych
elementówtoru 1 20000 szt 20000 O 20000 O
przeszkód,
4) zakup 4 2000 szt 8000 O 8000
manekinów O
5) wynajem
zjezdzalni 2 2000 szt.. 4000 600 3400

O

II Koszty
obstugi2O)
zadania
publicznego, w
tym koszty
administracyjne
po stronie SITP :
1) obsluga

1 1200 szt. 1200 '180 1020 Oksiegowa
zawodów
2) wynajecie 1 1600 szt 1600 240 '1360 O
konferansjera
3) wynajecie 8 250 osób 2000 700 '1300 O
klownów
4) tlumaczenia 60 20 stron 1200 '180 '1020 O
5) elektroniczny 1 3200 szt 3200 O 3200 O
pomiarczasu



In
T

li1ne koszty, w
tym koszty

Iwyposazenia i

I

promocji po
stronie SITP :

I

i) zakup
banerów

, r.~!darnowyr,;h

12) zakup

I

puchm-ów
3) zakup mecbii

4)
zakwaterowanii;;
uczestników

i 5) wyzy'wienie

Il!c~stnikó"v.
6) ! ranspon
uczestników

7) materialy
biurowe

8) transport i
rozladunek

plotków
olicy~ch

IV I Ogólem:

f
I
I

I
I

1'100130
I
I
113 1 '100

1"150120
I
I

1'1150 I '100
I
1200i 25
I
i 45016

1 600

"12 '150 kurs '1800 o

'100000 10000

2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

2400

I

I ,-,n(\ l)IL'.",'
I
12400

I '~v o
,"!;')uo
I

150002700

o

o

o

()

o

o

600 o

1800 -
90000 o

3. Finan3-ow~ ~rrodkl z iin:n}'cibzródel pnbH.czi!'i\y,cih2!)

7

M2 3000 r3(JO

Szt 3300 "1000

:Szt. 3000 1600
I

Osótl "15000 lo

I Osób 5000
lo

IKM 1:27'00 10
I

r Kp! 1600 10

] Wnioskowana kwota dotaji

10000 zl 10%

2 Srodki finansowe w-l-asneJIj
20 000 zl 20%

3 Srodki finansowe z innych zródel ogólem (srodki finansowe wymienione w pkt
3. ]-3.3/1)

'......., z,1 0%

3,1 wplaty i oplaty adresatów zad.ania publicznego l-I)

5 000 zl 5%

...') srodki finansowe z innych zródel publicznych (w szczegóJnosci: dotacje.J,

z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, funduszy
celowych, srodki z funduszy strukturalnych)] 7)

50 000 zl 50%

3.3 pozostale I",)

:5000 zi 5%

4 Wktad osobimy {w tym swia{kzenia wolontariuszy i praca spole-czna czlookó'.....)

1 O (l{)O:zl 10%

5 Ogólem (3rodki wymienione w pkt l- 4)

100000 zl 100%



Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

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

, """"""""""""""""""""""""""'"''......................................... -
'" """'''''''''''''''''''''''''''''''' ..................

V. Inne wybrane informac.ie dotyczace zadania pubUcznego

I. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadarua publicznego22)

Czlonkowie stowarzyszenia pracujacy spolecznie, w wiekszosci ot1cerowie z wyzszym wyksztalceniem.,

Biuro rachunkowe, które rozliczy zadanie, thlmacze do tlumaczenia regulaminów i il1form~ii

zamieszczanych na stronie internetowej.

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

Pomieszczenia bedace w dyspozycji Stowarzyszenia, urzadzenia biurowe Oferenta j partnerów.

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

tych zadaiJreaiiz9w,me byly we wspótpracy z administracja publiczna).

Jest to pierwsze tego typu zadanie.

8

Nazwa organu administracji Kwota srodków Informacja Qtym, czy Termin rozpatrzenia -
p{lblicznej Jub innej jednostki sektom (w zl) wniosek (oferta) ',,, przypadku wnioskó,y
finansów publicznych o przyznanie srodków (ofert) nierozpatrzonych

zostal (-a) do czasu :!:iozenia

rozpatrzony( -a) niniejszrej oferty

I

pOZ'jtY'wn je, r;;zy tez

nie zostale -a)jeszCLe

I rozparzony(-a)
I

I I

TAKfNIE1)

I I

I

TAK/NIE I)

I

I

I

TAK/NIE I)

I

TAK/NTE1)



4. Informacja, czy oterent/oferend) przewiduje(-a) zlecac realizacje zadania publicznego w trybie, o którym

mowa wart. !6 lISl.7 ustawy dnia 24 kwiemia 2003 r. o azialalnasci pozytKupublk:mego i o wolontariacie.

I Nie

Oswiactczarn (-y), Z(~:

l) propono'vvcme zadanie publiczne 17'{realosci miesci sie w zakresie .dzialalnosci pozytku publicznego

oferentwoferentÓw l);

2) ','1ramach sktadanej ofertj przewidujemy pobiemnje/»j.&'f~1fi'ffif}j.,,1)Opl8t od adresató v zadania;

3) oferent/oferenci]) jest/sali zwiazany{-ni) niniejsza oferta do dnia ;

4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem {)fert, w tym z gromadzeniem. przetwarzaniem

przekazywaniem danych osobov1fych,a t<1kzewprowadzaniem jch do systemów informatycznych, osoby, których

te dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z c1r!ia29 sierpnia] 997 r. {)ochronie danych

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

5) oferent/oferenci J) skiadajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/zalega(-ja)l) z optacaniem

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne!);

naleznosci z tytulu

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje

faktycznym.

sa zgodne z aktu;8:ilJ
Oddzial Zach

Piotr spl
/

6) dane okreslone w czesci 1niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/w!
.....

p
.t)

SIT

... 'Odd'iM'Z.eh~Skj..~~.~~U:: . a .......
SEKRETARZ

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania Qswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentów])

Data z..c9, OG~ '2 Cot /?. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. ..

Zalaczniki:
l. Kopia al..'iualnegoodpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencjj24)
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów skladajacych oferte wspólna niz wynikajacy z
Krajm.vegoRejestru Sadowego lub in/lego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajacy upowaznienie do
dziaJania w imieniu oferenta(-ów).

Poswiadczenie z,jozenia ofe.rtl5!

Adnotacje urzedm,ve25)

9



IJNieo0'twcbne s!.;resii~.

2) Ro;'lzajem zadania jest jedno Jub vviecej zadan pl\b!i~znydl okresk.nyr.h iN <1rLLi ust<1WYz dni8 24 kwietnia
2003 r. (I clzla.la!rwsci pozYfku publiczrJego i Ci\.<\Iolonfariacie.
3) Kazdy z oferentó',y sk.iac1aj.acychoferte 'wspólna pTzedstawia swoje dane. KOlejni oferend do~acz8ja wlasci'Nt
pola.
4) Forma prawna oznacza Iorme dzia.h,dnosci organizacji pozarzadowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej
okreslona na podstawie obowiazujacych pHepisów, w szczególnosci stowarzyszenie i fund<1cje, osoby prawne
i jednostki organizacyjne dzialajace na pDdstawie przepisów o stosunku P8Ilstwa do Kosciola Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do innych kosr.:Ioró-w i .zwiazków >vyzmmiowych oraz
{)gwarancjar.:h "".Io'!noscisumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe olJejrm~ja prowadzeni,; dziaJalnosr.:i
pozytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straze pozarne oraz inne. Na!ezy zaznaczy";
odpowiednia forme lub wpisac inna.
5JPodac nazwe wlasciwego rejestru lub ewidencji.
6) W zal<ezi1osciod 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 wypdniac w przypadku miasta stolecznego Warszawy.
9) Dotyczy oddzialów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferecta. Nalezy wypelnic jesli
zadanie ma byc realizowane w obrebie danej jednostki organizacyjnej.
10) Nalezy okres/jc czy podstawa sa zasady okreslone w statucie, pelnomocnictwo, prokma czy tez inna
podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.
11) Wype.lnic tylko w przypadku ubiegania sie o dofinans.owanie inwestycji.
12)Opis musi byc spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej - nalezy wskazac
dokladny podziat 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) Najezy uwzglednic wszystkie planowane koszty, w szczególnosci zakupu uslug, zakupu rzeczy,
wynagrodzen.
17}Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
J3) Nalezywpisackosztybezposredniozwiazanez celem realizowanegozadaniapublicznego.
J9)W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dolaczaja do tabeli informacje o swoich kosztach.
20)Nalezy wpisac koszty zwiazane z obs.hlga 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 postmJOwienia, o którym mowa w § j 6
ramowego wzoru umowy, stanowiacego zalacznik nr 2 do rozporzadzerua Ministra Pracy j 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 puNicznego.
22) Jnformacje o kwalifik.acjach osób, które beda zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz
o kwaHfikacjadl wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej nalezy przyporzadkowac zasoby kadrowe do
(~spon!Jjacych nimi oferentów.
1::')Np. lokaj, sprzet, materialy. W przypadku oferty wspólnej Dalezy przyporzadkowac zasoby rzeczowe do
dyspom~acycb nimi oferentów.
24)Odpis musi byc zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal
wydany.
H) \VJpemia organ administracji publicznej.
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