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OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OVFRTA urS;:PnTNAB

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W
ART. 3 UST. 3 USTA WY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU

PUBLICZNEGO 10 WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
(rodzaj zadania publicznego2»)

/" Turniej finalowy w ramach cyklu turniejów koszykówki ulicznej

II edycji cyklu Gryf Basket Cup 2014
(tytul zadania publicznego)

w okresie od 1 lipca do 30 sierpnia 2014

W FORMIE
POWIERZENLA. RE/.LIZ/I.CJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO l)

PRZEZ

Prezydenta 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



I. Dane oferenta/nfpvpntn.vl)3)

l) nazwa: Stowarzyszenie Wspierania, Opieki i Rozwoju Spolecznego "POMOST"

2) fonna prawna:4)

(X) stowarzyszenie ( ) fundacja
j :7. ; ,

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

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

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencje)
0000194785

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)26 czerwca 2006

5) nr NIP: 851-287-08-14 nr REGON: 812697372

6) adres:

miejscowosc: Szczecin ul.: Papieza Jana Pawla II 44/2

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7) ...............................................

gmina: Szczecin powiat:8)m. Szczecin

województwo: Zachodniopomorskie

kod pocztowy: 70-415 poczta: Szczecin

7) tel.: 91 4880832 faks: 91 4880832

e-mail: pomost@op.pl http://www.pomost.szn.pl

8) numer rachunku bankowego:
=---~ - ---=="=

nazwa banku: Bank Ochrony Srodowiska o/Szczecin

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferentaloferentóv,1):

a) Zbigniew Jagniatkowski - Prezes

b) Slawomir Doburzynski - Wiceprezes

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

mowa w ofercie:9)

Stowarzyszenie Wspierania, Opieki i Rozwoju Spolecznego "POMOST"

ul. Papieza Jana Pawla II 44/2, 70-415 Szczecin

tel. 91 4880832 faks 91 4880832

e-mail: pomost@op.pl http://www.pomost.szn.pl

"'",',.

~~."~l'

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

kontaktowego)

Pawel Kryzan -
-,,--,

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego
Dzialalnosc na rzecz gospodarki morskiej.
Dzialalnosc na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspólpracy miedzy
spoleczenstwami.
Dzialalnosc na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy.
Dzialalnosc na rzecz rozwoju i promocji lokalnych i regionalnych produktów kulturowych.
Dzialalnosc na rzecz turystyki
Dzialalnosc wspomagajaca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiebiorczosci.
Dzialalnosc wspomagajaca rozwój wspólnot i spolecznosci lokalnej.
Dzialalnosc wspomagajaca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje pozarzadowe oraz
instytucje.
Dzialania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Dzialania na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, rozwój swiadomosci narodowej, obywatelskiej i
kulturowej
Dzialanie na rzecz nauki, edukacji, oswiaty i wychowania.
Dzialanie na rzecz osób niepelnosprawnych.
Dzialanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej.
Integrowanie srodowisk samorzadu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i
organizacji zainteresowanych rozwojem turystyki.
Koordynacja dzialan marketingowych i promocyjnych w dziedzinie kultury, turystyki i gospodarki
morskiej.
Kreowanie wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie.
Ochrona dziedzictwa, wspieranie dzialan na rzecz kultywowania tradycji, kultury i sztuki
Ochrona i promocja zdrowia.
Promocja i organizacja wolontariatu.
Stworzenie platformy wspólpracy podmiotów gospodarczych gospodarki morskiej z wladzami
regionalnymi i krajowymi, /

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. -

~

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego
NIE DOTYCZY

,r--.

13) jezeli oferent /oferenci+) prowadzi/prov/adza+) dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców 0000194785

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

NIE DOTYCZY

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

z przytoczeniem podstawy prawnej 10)
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NIE DOTYCZY

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Amatorska koszykówka to przede wszystkim bardzo duza grupa ludzi w Szczecinie i w calej Polsce. Ostatnio

stworzona i opublikowana na stronie www.maxkosz.pl baza amatorskich lig koszykówki zawiera lacznie 38

dzialajacych, a w nich blisko 700 grajacych zespolów, co daje okolo 7000 zawodników-amatorów koszykówki.

W Szczecinie istnieje liga amatorska koszykówki, w której obecnie uprawia ten sport ok. 350 zawodników.

Wielu graczy wystepuje co drugi lub trzeci sezon ze wzgledu na rózne obowiazki, wiec lacznie mozna

oszacowac ta liczbe na okolo 1000 graczy-amatorów koszykówki. Warto przy tej okazji zwrócic uwage, ze

-----....

struktura wieku graczy jest bardzo zróznicowana, co pokazuje, ze sport jest dla wszystkich, a nie tylko dla osób

bardzo mlodych i chcacych uprawiac sport profesjonalnie.

Druga edycja cyklu turniejów koszykówki ulicznej GBC 2014 jest inicjatywa popularyzujaca sport amatorski,

tak potrzebny w dobie ogólnego braku aktywnosci ruchowej wsród mieszkanców Polski i Regionu

Zachodniopomorskiego.

Nasze turnieje sa ogólnodostepne, a od uczestników nie pobiera sie zadnych oplat, co powinno umozliwic udzial

duzej grupie osób, zwlaszcza mlodych wziecie w nim udzialu. Celem tego projektu jest popularyzacja

uprawiania sportu, zwlaszcza amatorskiego w oparciu istniejaca baze sportowa.

-"""'

Szczególna cecha tej imprezy jest jej integracyjny charakter, poniewaz graja w niej oprócz koszykarzy

pelnosprawnych, równiez koszykarze na wózkach inwalidzkich. Ta szczególna cecha powoduje, ze jest to

jedyna tego typu impreza w Polsce.

Przewidywany jest cykl pieciu turniejów. Imprezy te beda odbywac sie w nastepujacych miejscowosciach:

Police, Swinoujscie, Kolobrzeg, Przeclaw i Szczecin.

Organizator wystapil z wnioskiem do Prezydenta Miasta Szczecin o udostepnienie boiska przy Hali

Widowiskowo-Sportowej przy ul. Szafera. Znajduje sie tam wielofunkcyjne boisko, które mogloby dzieki tej

imprezie przejsc swoista inauguracje.

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

skutków

Li



Wsród mieszkanców miasta Szczecin, w szczególnosci wsród mlodziezy, obserwuje sie malejace

zainteresowanie zarówno koszykówka, jak i innymi formami aktywnosci fizycznej. Typowa forma spedzania

wolnego czasu staje sie rozrywka w domu: telewizja, konsole do gier, komputery i Internet. Coraz wiecej

mlodych osób cierpi na nadwage lub otylosc spowodowana brakiem ruchu i aktywnosci fizycznej. O tym, jak

codzienna gimnastyka czy cwiczenia sportowe wplywaja na zdrowie czlowieka mówia juz wszyscy

propagatorzy sportu i aktywnego stylu zycia. Równiez ten projekt ma na celu promocje sportu wsród

Szczecinian, którzy zamiast spedzac czas w domowych pieleszach, beda mogli wypróbowac swoich sil na

boisku - dla swojego zdrowia, dobrej formy oraz sportowego ducha walki, którego na pewno nie zabraknie.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Mieszkancy Szczecina, w tym przede wszystkim osoby interesujace sie koszykówka i chcace aktywnie spedzac
czas.

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)

NIE DOTYCZY

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/ofereHd1 otrzymaI/otrzymalil1 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

F'"'

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

, Cel ogólny projektu: Promocja sportu i zdrowego stylu zycia.

Cel szczególowyprojektu: Promocja koszykówki w Szczecnie.

Cele projektu sa realizowane poprzez turnieje koszykarskie, które wplywaja na popularyzacje koszykówki oraz

ogólnie rywalizacji sportowej. Dzieki temu, ze bedzie to cykl turniejów istnieje mozliwosc zachecenia duze grupy

osób, które beda mogly brac udzial przynajmniej w jednym.z nich.

Dodatkowo organizator turniejów zadba o odpowiednie naglosnienie tych wydarzen, tak aby jak najwieksza grupa

odbiorców otrzymala informacje o rywalizacji sportowej i jej wynikach.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

, Gmina Miasto Szczecin:

l. Boisko wielofunkcyjne na terenie Obiektu Sportowego przy Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul.
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Szafera w Szczecinie

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania pUblicznego12)

I GryfBasketCup2014to przedsiewziecie,którewymagaodpowiedniegoprzygotowania.Wiekszoscspraw

organizacyjnych tj. zapewnienie boisk, pozyskanie wolontariuszy oraz przygotowanie regulaminu czy

uruchomienie serwisu internetowego zostalo lub do czasu rozpoczecia projektu bedzie zapewnione przez

organizatora projektu. Wnioskodawca jest w trakcie uzgadniania warunków wspólpracy z lokalnymi i

ogólnokrajowymi mediami.

W ramach niniejszego projektu organizator przeprowadzi turniej finalowy w ramach Gryf Basket Cup 2014, który

odbedzie sie na terenie Szczecina. Turniej bedzie skladac sie z rozgrywek w systemie kazdy z kazdym oraz

playoff.

Uczestnicy rozgrywek otrzymaja dyplomy, a zwyciezcy poszczególnych kategorii otrzymaja puchary i nagrody

rzeczowe. Ponadto zostana zakupione pilki, które beda sluzyc do gry oraz beda równiez przeznaczane na nagrody

"'""

dla uczestników turniejów.

Turniej Gryf Basket Cup ma charakter integracyjny tzn. graja w nim takze osoby na wózkach inwalidzkich. W

2013 roku wystapily 4 takie druzyny.

9. Harmonogram13)

-.
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Zadanie publiczne realizowane w okresie od 26 czerwca do 30 sierpnia

Poszczególne dzialania w zakresie Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny

realizowanegozadaniapublicznego14) poszczególnych za dzialanie w zakresie realizowanego

5. Zakup dyplomów.

6. Przygotowanie sposobu

dystrybucji napojów i posilków

regeneracyjnych

dzialan zadania publicznego

lipiec

lipiec

lipiec

Stowarzyszenie Wspierania, Opieki i

Rozwoju Spolecznego "POMOST"

jw.

lipiec jw.

lipiec JW.

lipiec, sierpien jw.

/"'

10. Przygotowywanie relacji

filmowych i zdjeciowych

11. Rozliczenie projektu.

sierpien JW.

sierpien JW.

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

7

1. Druk plakatów

2. Dystrybucja plakatów

3. Uzgodnienie warunków

wykorzystywania utworów

muzycznych zZAIKS

4. Zakup pilek oraz nagród,

ubezpieczenie,

7. Przeprowadzenie turnieju
I lipiec,sierpien JW.

8. Prowadzenie sedziowania oraz lipiec, sierpien

statystyk meczowych. Ijw.

9. Zapewnienie obslugi medycznej
sierpien

(pielegniarka) Uw.



1. Zachecenie duzej grupy mieszkanców do aktywnego spedzania wolnego czasu poprzez branie udzialu w

sportach druzynowych.

Promocja koszykówki, jako sportu dla osób w kazdym wieku.

Promocja Miasta Szczecina, jako miasta przyjaznego dla sportu i inicjatyw oddolnych.

2.

3.
------

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

-----..

~

8

Lp. Rodzaj kosztówl") Koszt z tego do z tego z Koszt do...... "N
c/]

's pokrycia finansowych pokryciao
Q '-'

"'d >--. . srodkówCI)
'''-' N

wlasnych,'u o "'d
oc/] o

srodków..9 c/] p:::...... o
Q

"'d
CI)

'''-'

N calkowity z z innych z wkladu
c/]o wnioskowanej zródel, w osobowego,

dotacji tym wplat i w tym pracy
oplat spolecznej
adresatów czlonków
zadania
publicznegol?)
(w zl)

(w zl) (w zl) i swiadczen
wolontariuszy
(w zl)

I Koszty
merytoryczne18)po
stronie

\

Stowarzyszenia
Wspierania, Opieki i
Rozwoju
Spolecznego
"POMOST',19):

l) l 500 Komplet 500 500 - -
Ubezpieczenie
uczestników (100
uczestników)
2) Druk 100 3 Sztuk 300 300 - -
dyplomów dla
uczestników (100
uczestników)
3) Zakup l 600 Komplet 600 600 - -

pucharów (dla 3
najlepszych druzyn
turnieju
rozgrywanego w
Szczecinie)



r--
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4) Zakup nagród 1 2000 Komplet 2000 2000
rzeczowych (dla 3
najlepszych druzyn
z turnieju
rozgrywanego w
Szczecinie)

5) Zakup pilek 20 50 Sztuk 1000 1000
dobrej jakosci do
gry na boiskach
zewnetrznych

6) Posilek 100 10 1000 1000
regeneracyjny

7) Obsluga l 600 Dzien 600 600 - -
sedziowska turnieju
(2 sedziów w
Szczecinie)
8) Obsluga 1 300 Dzien 300 300
medyczna turnieju
rozgrywanego w
Szczecinie

9) Obsluga 1 500 Dzien 500 500
techniczna

10) Oplaty ZAIKS l 100 Dzien 100 100 -
11)Napoje 100 2 200 200 -

II Koszty obslugeU)
zadania
publicznego, w tym
koszty

, administracyjne po
stronie
Stowarzyszenia
Wspierania, Opieki i
Rozwoju
Spolecznego
"POMOST,,19):

III Inne koszty, w tym
koszty wyposazenia
i promocji po
stronie
Stowarzyszenia
Wspierania, Opieki i
Rozwoju
Spolecznego
"POMOST,,19):
l) Druk 500 2 Sztuk 1000 1000
plakatów
promujacych
poszczególne
turnieie
2) Dystrybucja 500 0,5 250 250 250
plakatów

3) Przygotowywanie 1 1000 1000 1000 1000
relacji filmowych i
zdjeciowych

4) Prowadzenie l 500 500 500 500
statystyk
meczowych

IV Ogólem: 9850 6300 3550 1750



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

ogólem (srodki finansowe wymienione w pkt.

6 300 zl
l 800 zl

Ozl

64%
18%
0%

3.1
3.2

Ozl
Ozl

0%
0%

Ozl
l 750 zl
9 850 zl

0%
18%

100%

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

~

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Budzet projektu nie jest zamkniety, poniewaz organizator bedzie sie staral pozyskac jak najwieksze wsparcie

zwlaszcza od sponsorów prywatnych, co zwiekszyloby mozliwosci promocyjne samej imprezy oraz zachecilo

jeszcze wieksza grupe osób, które chcialyby uprawiac koszykówke.

-~

v. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

l. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publiczneg022)

Zasoby kadrowe stanowia osoby skupione wokól Stowarzyszenia POMOST i projektu MaxKosz.

Osoby, które beda stanowily trzon organizacyjny to ludzie z bardzo duzym doswiadczeniem w realizowaniu

tego typu dzialan. Sa to przede wszystkim milosnicy koszykówki, którzy w znakomitej wiekszosci dzialaja

na rzecz tego sportu z zamilowania, nie pobierajac zadnych honorariów.

Wnioskodawca planuje równiez wspólprace przy organizacji turniejów z rada osiedla, na której bedzie sie

10

Nazwa organu administracji Kwota srodków Informacja o tym, czy Terminrozpatrzenia-

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)

NIE DOTYCZY TAKlNIE l)
NIE DOTYCZY TAK!NIE1)
NIE DOTYCZY TAKlNIE l)
NIE DOTYCZY TAKlNIEI)



odbywac dany turniej. Rozmowy na temat poparcia tego typu przedsiewziecia zostaly juz poczynione.

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

Wklad rzeczowy stanowic bedzie glównie biuro organizacyjne, które jest finansowane przez wnioskodawce

niniejszego projektu.

Ponadto wnioskodawca bedzie równiez wspomagany przez wolontariuszy, którzy beda pomagac w

organizacji imprezy, dzieki czemu bedzie ona mogla byc sprawnie przeprowadzona.

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Stowarzyszenie Pomost bylo wspólorganizatorem Mlodziezowych Bokserskich Mistrzostw Europy

Mezczyzn Szczecin 2009, które byly najwieksza tego typu impreza w Szczecinie. Doswiadczenia

wyniesione z tej imprezy sa doskonalym przygotowaniem do organizacji innych imprez sportowych o

charakterze mistrzowskim. Mistrzostwa odbyly sie w dniach 14-23.08.2009.

I Mistrzostwa Amatorskiego Basketu Województwa Zachodniopomorskiego "MaxKosz" odbyly sie 29

czerwca 2009 roku. Byla to pierwsza tego typu impreza w województwie zachodniopomorskim i jedna z

niewielu w Polsce.

Razem w roku 2009 i 20 lOpod egida MaxKosz zostalo zorganizowanych piec turniejów koszykówki. Byly

to zarówno turnieje koszykówki ulicznej (tzw. streetball) jak i tradycyjnej formy tego sportu.

Gryf Basket Cup 2013 - 5 turniejów, które byly rozgrywane w Szczecinie, Policach, Przeclawiu i

Swinoujsciu. W czasie Gryf Basket Cup 2013 wystapilo lacznie 32 zespoly, a w nich 123 zawodników.

Uczestnicy rozegrali razem 178 spotkan. Laczny czas gry to ok. 1780 minut czyli prawie 30 godzin.

Wszystkie imprezy byly organizowane we wspólpracy z jednostkami samorzadu terytorialnego.

4. Informacja, czy oferent/oferenci]) 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.

I NIE DOTYCZY
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Oswiadczam (-y), ze:

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

oferenta/ofcrcntówl\

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobicranie!niepobieraniel) oplat od adresatów zadania;

3) oferent/ofcrcncil-)jest/sa.J-)zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia 30 sierpnia 2014 roku;

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 2002 r. Nr 101,poz. 926, z póznozm.);

5) oferent/ofcrcnciB skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/zalcga( jq).J-)z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spolecznel\

6) dane okreslone w czesci l niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/wlasciwa ewidcncia.J-);

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

i faktycznym.

. . . . . . . . . . . . . Zbignil

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

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentów l)

Data../~9...9~..~.4 ". . . . . . . . . . .. . . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. ..

Zalaczniki:
l. 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 oferty25)

Adnotacje urzedowe25)
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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.
3)Kazdy z oferentów skladajacych oferte wspólna przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dolaczaja wlasciwe

~ola.
) Forma prawna oznacza forme dzialalnosciorganizacjipozarzadowej,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.
II)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 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)Dotyczyjedynie 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

d~sponujacych nimi oferentów.
2 ) 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.
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