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L Dane oferenta/oferentówl)3)

1) nazwa: Fundacja miedzy wierszami

2) forma prawna:4)

() stowarzyszenie (./ ) fundacja

() koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

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

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

KRS nr 0000423461

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:(,) 11.06.2012 r.

5) nr NIP: 8513163639 nr REGON: 321235559

6) adres:

miejscowosc: Szczecin ul.: Moniuszki 6

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) Jasne Blonia

gmina: Gmina Miasto Szczecin powiat:H).szczecinski

województwo: zachodnio pomorskie

kod pocztowy: 71 - 430 poczta: Szczecin

7) tel.: 091 43 11 666 faks: 91 43 11 668

e-mail: przeworska@lichtprzeworska.com.pl.licht@lichtprze\vorska.com.pl
http:/ /

8) numer rachunku bankowego:

nazwa banku: PKO BP II O Szczecin

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Alicja Przeworska

b) Bozena Licht



10) nazwa, adres i telefon kon;aktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej
.j' '.,'.

zadanie, o którym mowa w ofercie:9)

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

telefonu kontaktowego)

Alicja Przeworska

Boiena Licht

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

- kultury sztuki, ochrony dobór kultury i dziedzictwa narodowego,
- nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oswiaty i wychowania
- dzialalnosc w zakresie nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oswiaty i wychowania;

- dzialalnosc w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielegnowanie polskosci oraz rozwoju
swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

- dzialalnosc charytatywna;

- dzialalnosc na rzecz osób niepelnosprawnych;

- dzialalnosc wspomagajaca rozwój wspólnot i spolecznosci lokalnych;

- dzialalnosc w zakresie wypoczynku dzieci i mlodziezy;

- promocja i organizacja wolontariatu;

- dzialalnosc polegajaca na upowszechnianiu i ochronie wolnosci i praw czlowieka oraz swobód
obywatelskich, a takze dzialan wspomagajacych rozwój demokracji;

- podejmowanie dzialan na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspólpracy
miedzy spoleczenstwami;

- promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granica;

- dzialalnosc na rzecz rodziny, macierzynstwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;

- przeciwdzialanie uzaleznieniom i patologiom spolecznym.



b) dzialalno~ odplatna pozytku publicznego
NIE DOTYCZY

13) jezeli oferent / prowadzi/ dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

KRS 0000423461

1) dzialalnosc w zakresie nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oswiaty i wychowania;

2) dzialalnosc w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
3) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielegnowanie polskosci oraz

rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) dzialalnosc charytatywna;
5) dzialalnosc na rzecz osób niepelnosprawnych;
6) dzialalnosc wspomagajaca rozwój wspólnot i spolecznosci lokalnych;
7) dzialalnosc w zakresie wypoczynku dzieci i mlodziezy;

8) promocja i organizacja wolontariatu;

9) dzialalnosc polegajaca na upowszechnianiu i ochronie wolnosci i praw czlowieka oraz
swobód obywatelskich, a takze dzialan wspomagajacych rozwój demokracji;

10) podejmowanie dzialan na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
wspólpracy miedzy spoleczenstwami;

11) promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granica;
12) dzialalnosc na rzecz rodziny, macierzynstwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw

dziecka;

13) przeciwdzialanie uzaleznieniom i patologiom spolecznym.

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej

wraz z przytoczeniem podstawy prawnejlO)
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Do skladania oswiadczen woli w imieniu Fundacji uprawniony jest kazdy z Czlonków Zarzadu

samodzielnie

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Akcja "Ksiazka pod Magnoliami" polegac bedzie na nieodplatnej wymianie pomiedzy

rnieszkancami Szczecina ksiazek, w tym ksiazek dla dzieci i podreczników szkolnych. Fundacja,

we wspólpracy z Ksiaznica Pomorska, zamierza zachecic SZCZeC1l11ando przyniesienia starych

dokumentów, listów, zdjec - w czasie akcji bedzie mozliwosc ich wyceny, ewentualnie

przekazania do zbiorów Ksiaznicy. Dodatkowo dla najmlodszych zorganizowane zostanie

plenerowe czytanie bajek. Akcja bedzie rniala na celu rozwój i promocje czytelnictwa w naszym

miescie.

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

przyczyn oraz skutków

Czytelnictwo w Polsce od lat utrzymuje sie na bardzo niskim poziomie. W porównaniu

do badan przeprowadzonych w 2008 roku mozna zauwazyc niewielki wzrost liczby osób, które

siegnely po ksiazke - w 2008 roku tylko 36% Polaków przeczytalo przynajmniej jedna ksiazke.

W roku 2010 przeczytanie jednej lub wiekszej liczby ksiazek zadeklarowalo 44% Polaków. Nadal

jednak jest to stan daleki od idealu. Ksiazek nie czytaja przede wszystkim osoby z

wyksztalceniem podstawowym i zawodowym, rnieszkancy wsi, osoby starsze, rolnicy, emeryci i

rencisci oraz ubodzy. Jednak w zeszlym roku ani jednej ksiazki nie przeczytalo takze az 25%

osób z wyksztalceniem wyzszym, 33% uczniów i studentów, 36% kierowników i specjalistów,

50% pracowników administracji i uslug.

Czynnikiem mogacym znaczaco wplynac na poprawe czytelnictwa w Szczecinie jest akcja
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pod Magnoliami, która ponadto przyczyni sie do budowania pozytywnego wizerunku Szczecina

jako miasta przyjaznego i otwartego na róznego rodzaju twórcze inicjatywy. Tego typu akcja byla

juz przeprowadzona przez Fundacje na poczatku wrzesnia br, zostala zorganizowana i

sfinansowana przez czlonków fundacji, przy ogromnym wsparcm merytorycznym

organizacyjnym Urzedu Miasta Szczecina. Akcja spotkala sie z wielkim zainteresowaniem ze

strony mieszkanców miasta, którzy tlumnie przybyli na Jasne Blonia i wymieniali sie ksiazkami (

wymienionych zostalo co najmniej 4 tysiace pozycji ksiazkowych i podreczników). Uczestnicy

akcji sygnalizowali potrzebe przeprowadzania tego typu wymiany co najmniej kilka razy w roku.

Ponadto planowana akcja, podobnie jak poprzednia, wpisuje sie w Strategie Rozwoju

Szczecina 2015.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Mieszkancy miasta Szczecina i okolic - dzieci, mlodziez, studenci jak i dorosli oraz osoby starsze.

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. II)

Pierwsza akcja Fundacji polegajaca na wymianie ksiazek przeprowadzona we wrzesniu br pod

haslem "podziel sie ksiazka" zostala w calosci sfinansowana przez czlonków Fundacji. W akcji

nieodplatnie udzial wzieli wolontariusze ze szczecinskich szkól, w tym szkól muzycznych,

pracownicy kancelarii radców prawnych Licht&Przeworska s.c., Stowarzyszenie Bibliotekarzy

Polskich, znani szczecinianie czytajacy dzieciom bajki jak i czlonkowie fundacji. Wszystkie

wydatki zwiazane przede wszystkim z promocja akcji oraz wypozyczeniem sprzetu jak równiez

zakupem niezbednych materialów poniosla Fundacja (koszt w granicach 12 tys PLN).

Fundacja powstala w czelWCU biezacego roku i na dzien dzisiejszy nie posiada srodków na

finansowanie kolejnych akcji. Fundacja jest natomiast w posiadaniu budynku znajdujacego sie na

Jasnych Bloniach przy ul. Moniuszki 6, polozonego w pieknym ogrodzie obsadzonym
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starodrzewem, w tym przedwojennymi magnoliami. W przyszlosci Fundacja zarnierza

przeznaczyc to miejsce na ogólnodostepna czytelnie ( na dzieÓ dzisiejszy w Ministerstwie Kultury

i Dziedzictwa Narodowego zlozony zostal wniosek o dofinansowanie remontu budynku z

przeznaczeniem na ten cel). Obecnie Fundacja chcialaby wykorzystac ogród wokól budynku, by

w okresie kwitnienia magnolii zaprosic szczecinian do wymiany ksiazek na Jasnych Bloniach.

Dofinansowanie ze strony Urzedu pozwoli na profesjonalne przygotowanie akcji oraz wlasciwe

jej rozpowszechnienie, tak by informacja o niej dotarla do jak najszerszego grona odbiorców. W

konsekwencji akcja wplynie na kulturalny wizerunek miasta a reprezentacyjny plac jakim sa

szczeciÓskie Jasne Blonia kojarzyc sie bedzie z waznymi wydarzeniami kulturalnymi

integrujacymi lokalna spolecznosc wokól ksiazki i czytelnictwa.

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/ otrzymal/ 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 otrzymal

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

1. Cele:

2. dzialalnosc charytatywna;

3. dzialalnosc na rzecz dzieci

4. dzialalnosc wspomagajaca rozwój wspólnot i spolecznosci lokalnych;

5. dzialalnosc w zakresie wypoczynku dzieci i mlodziezy;

6. rozwój czytelnictwa;

7. promocja Miasta Szczecin;

8. dzialalnosc wspomagajaca udostepnianie dzieciom podreczników, doroslym ksiazek.

Sposób realizacji:

1. nieodplatna wymiana pomiedzy mieszkaÓcami Szczecina ksiazek;

2. udostepnienie miejsca na terenie siedziby Fundacji;
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3. wspólpraca z Ksiaznica Pomorska w Szczecinie, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich,
Szczecinskim Inkubatorem Kultury;

4. udostepnienie zebranych przez Fundacje zbioru ksiazek;
5. wspólne czytanie bajek, wierszy.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

, Szczecin, Jasne Blonia, siedziba Fundacji, Moniuszki 6

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

W ramach planowanej akcji "Ksiazka pod Magnoliami" Fundacja miedzy wierszami podejmie

nastepujace dzialania:

- zakup materialów niezbednych do przygotowania akcji;

- zawarcie umów najmu oraz uzyczenia sprzetu, w tym sprzetu muzycznego;

- zlecenie przygotowania a nastepnie zakup materialów promocyjnych;

- przeprowadzenie - w porozumieniu i we wspólpracy ze srodowiskami zwiazanymi z ksiazka i

czytelnictwem - akcji promocyjnej majacej na celu jej rozpowszechnienie i dotarcie do jak

najszerszego grona odbiorców;

- wystapienie do Prezydenta Miasta Szczecina z wnioskiem o objecie akcji patronatem;

- dotarcie do wolontariuszy, którzy wezma udzial w akcji;

- rozpowszechnienie - przy udziale wolontariuszy oraz czlonków fundacji - materialów

promocyjnych;

- bezposrednie przygotowanie akcji.

9. Harmoogram13)
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Zadanie publiczne realizowane w okresie od 1 kwietnia 2013 do 5 maja 2013

Poszczególne dzialania w zakresie ITernliny

realizowanego

publicznego 14)

zadania Irealizacji

1) przygotowanie i zakup

poszczególnych

dzialan

1-10 kwiecien

materialów promocyjnych I2013

(ulotek, plakatów,

naklejek, balonów itp. );

2) promocja akcji w 21-28 kwiecien

lokalnych mediach oraz w I2013

srodowiskach zwiazanych

z ksiazka;

1-5 maja 2013

nanlioty, stoly, regaly,

3) podpisanie umów najmu ( I22-26 kwietnia

2013

fortepian, scena);

4) zakup pozostalego sprzetu I22-26 kwietnia

2013oraz akcesoriów ( brystol,

kredki, hel itp. );

5) bezposrednie

przygotowanie akcji;

1-5 maja 2013

Oferent lub inny podnliot odpowiedzialny

za dzialanie w zakresie realizowanego

zadania publicznego

Fundacja miedzy wierszanli

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegolS)

Akcja "Ksiazka pod Magnoliami", jako kolejna z cyklicznych akcji tego rodzaju, przy czym Sie w

sposób trwaly do rozwoju czytelnictwa w naszym nliescie, w szczególnosci do zainteresowania

II



Zadanie publiczne realizowane w okresie od 1 kwietnia 2013 do 5 maja 2013

Poszczególne dzialania w zakresie ITerminy

realizowanego

publicznego 14)

zadania Irealizacji

1) przygotowanie i zakup

poszczególnych

dzialan

1-10 kwiecien

materialów promocyjnych I2013

(ulotek, plakatów,

naklejek, balonów itp. );

2) promocja akcji w 21-28 kwiecien

lokalnych mediach oraz w 12013

srodowiskach zwiazanych

z ksiazka;

1-5 maja 2013

3) podpisanie umów najmu ( I22-26 kwietnia

namioty, stoly, regaly,

fortepian, scena );

2013

oraz akcesoriów ( brystol,

4) zakup pozostalego sprzetu 122-26 kwietnia

2013

kredki, hel itp. );

5) bezposrednie

przygotowanie akcji;

1-5 maja 2013

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny

za dzialanie w zakresie realizowanego

zadania publicznego

Fundacja miedzy wierszami

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegolS)

Akcja "Ksiazka pod Magnoliami", jako kolejna z cyklicznych akcji tego rodzaju, przyczym Sie w

sposób trwaly do rozwoju czytelnictwa w naszym miescie, w szczególnosci do zainteresowania
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ksiazka mlodego czytelnika. Przedsiewziecie przyczyni sie do budowania wizerunku Szczecina jako

miasta wspierajacego rozwój kulturalny jego mieszkanców. Ponadto akcja utrwali w swiadomosci

szczecinian reprezentacyjna okolice Urzedu Miasta jako miejsca zwiazanego z kultura, w

szczególnosci czytelnictwem i jednoczesnie skojarzy miejsca zwiazane dotychczas przede

wszystkim z rekreacja - z rozwojem osobowosci, poprzez korzystanie z oferty czytelniczej.

Jednoczesnie, jak pokazala wczesniejsza akcja, przyczyni sie do rozwoju lobby czytelniczego w

miescie poprzez integracje róznych srodowisk zwiazanych z ksiazka: bibliotek na czele z ksiaznica,

srodowiska literatów, inkubatora kultury, którego celem jest wspólny rozwój czytelnictwa,

zwlaszcza wsród dzieci i mlodziezy ( w zalaczeniu listy intencyjne ).

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

la

Lp. Rodzaj kosztów1(') Koszt z tego do z tego z Koszt do

calkowity pokrycia finansowych pokrycia
(w zl) z srodków z wkladu

r--. wnioskowanej wlasnych, osobowego,....,...

dotacji srodkówN
w tym pracyf::

(w zl) z innych spolecznej
'-..-/

'
zródel, w czlonków

o
tym wplat i i swiadczen<l) b"'-' ifJ
oplat wolontariuszy

ifJ o (':j
o Ci

'8Ci ""d
adresa tów (w zl)""d <l)

<l)
'@'" zadania

. "'-'
'u N N

publicznego 17)
'ifJ ifJ ""d

o o o....,...
(w zl)>-<
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I Koszry
IH)

merytoryczne

po strome
. . .(nazwa

19)
Oferenta) :
1) wypozyczenie i 5 200 Szt. 1000 813 187

wyposazeme
stoisk (namioty,
lawy, regaly,
tablice

informacyjne)
2) wynajecie 1 1580 Szt. 1580 1284 296 100
fortepianu i
naglosnienia,
zadaszenia, sceny,
3) koszty 2 100 umowa 200 163 37
doprowadzenia i
zuzycia pradu

II b l "20)Koszty o S Ugl
zadania

publicznego, w
tym koszty
administracyjne
po strome
. . .(nazwa

19)
Oferenta) :
1)wynagrodzenie Umowa
osób 10 400 o 4000 3252 748 1000
zaangazowanych dzielo

w przygotowame
i realizacje akcji Umowa

2) wynagrodzenie 4 100 o 400 325 75
artystów dzielo

3) wynagrodzenie 1 500 U mowa 500 406 94
projektanta o

odpowiedzialnego dzielo

za spójny
wizerunek akcji w
mediach i
materialach

promocyjnych



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

1)

III

Inne koszty, w
tym koszty
wyposazellla 1
promoc)l po
stronie. .. (na:vva
Oferenta/9) : 20 0,025 Szt. 500 406 94 100
1) zakup ulotek tys

2) zakup 100 4 Szt. 400 325 75
plakatów
3)przygotowanie 1 1500 Umowa 1500 1220 280 300
ogrodu o

4) zakup balonów 1000 2,10 dzielo 2100 1708 392 200
z nadrukiem oraz
butli z helem i Szt.

wstazek
5) zakup kredek 4 op 15 60 49 11 200
do malowania

twarzy Szt.

6) zakup 10 6 60
49 11 100

materialów szt

papierniczych do Szt.

opisania stoisk

IV Ogólem: 12300 10000 2300

1 Wnioskowana kwota dotacji

10000 zl 65,4%

2 Srodki finansowe wlasne17)

2300 zl 15%

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

zl ........%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznegol7)

.........

zl ........%

3.2 srodki finansowe z innych zródel publicznych (w szczególnosci:

dotacje

z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego,
........%



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)

13

funduszy celowych, srodki z funduszy strukturalnych) 17) . . . .. .. . .

zl

3.3 pozostale 17)

.........

zl . . . . . ... Q/o

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna

czlonków) 3 000 zl 19,6%

5 Ogólem (srodki wyrnienione w pkt 1- 4)

15300 zl 100%

Nazwa organu administracji Kwota Informacja o tym, Termin rozpatrzenia

publicznej lub innej jednostki srodków czy wniosek (oferta) -

sektora fInansów publicznych (w zl) o przyzname w przypadku
srodków zostal (-a) wniosków (ofert)
rozpatrzony(-a) nierozpatrzonych do
pozytywnie, czy tez czasu zlozenia

nie zostal(-a) niniejszej oferty
Jeszcze
rozpatrzony( -a)

NIE DOTYCZY TAK/NIE l)

TAK/NIE1)

T AK/NIE l)

TAK/NIE!)



Obsluga stoisk z ksiazkami - nununum 10 osób ( pracownicy i uslugodawcy kancelarii

radców prawnych Licht&Przeworska S.c. ) plus wolontariusze - 10 osób ( uczniowie

szczecinskich szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych );

Nadzór nad organizacja - czlonkowie Fundacji - 2 osoby (radcowie prawni)

Szczecinscy uczniowie oraz absolwenci szkól muzycznych - strona muzyczna przedsiewziecia

- 4 osoby

Malowanie twarzy dzieciom - minimum 2 osoby

Czytanie bajek i wierszy - wolontariusze - 10 osób

Projektant - 1 osoba

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentówl) przewidywane do wykorzystania przy realizacji

zadania2.1)

1) Budynek przy ul. Moniuszki w Szczecinie oraz ogród - jako planowane miejsce akcji

2) Stoly, krzesla, pufy do siedzenia

3) Zaplecze kuchenne

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze

wskazaniem, które z tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Akcja "Podziel sie ksiazka" - wrzesien 2012 r. Akcja objeta byla mecenatem Prezydenta

Miasta Szczecina, odbyla sie na Jasnych Bloniach. Przedsiewziecie analogiczne do

planowanego.
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------

4. Informacja, czy oferent/oferencil) przewiduje(-a) zlecac realizacje zadania publicznego w

trybie, o którym mowa wart. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku

publicznego i o wolontariacie.

Oswiadczam (-y), ze:

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

publicznego oferenta/ ofc.I'cató'Nl);

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

3) oferent/ o[nmcfl jest/~ zwiazany~ niniejsza oferta do dnia 05.05.2013r.

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 pózno zm.);

5) oferent/ of~mmci1) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (j~/ zalegli( ja)I) z oplacaniem

naleznosci z tytulu zobowiazan podatkowych/ skladek na ubezpieczenia spoleczne I);

6) dane okreslone w czesci I illilleJszeJ oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem
, d I l . " "d" 1.)Sa owym VI acclwa Ew> CULla ;

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

prawnym i faktycznym.
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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 Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument
potwierdzajacy upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta(-ów).

Poswiadczenie zlozenia oferty25)

Adnotacje urzedowe25)

I)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.
:1) 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.
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