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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Szczecin

2. Rodzaj zadania publicznego1) 29) działalność na rzecz kombatantów i osób
represjonowanych

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych , Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000153859, Kod pocztowy: 03-446, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica:
11 listopada, Numer posesji: 17/19, Numer lokalu: 19 lok. 115, Województwo:mazowieckie,

 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Pokrycie kosztów zakupu pamiątkowych medali NSZ dla
weteranów oraz członków Okręgu Szczecin ZŻNSZ z okazji
80. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

02.08.2022 Data
zakończenia

09.10.2022
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3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Opis zadania

Zadaniem publicznym proponowanym do realizacji jest pokrycie kosztów zakupu pamiątkowych
medali NSZ dla weteranów oraz członków Okręgu Szczecin ZŻNSZ z okazji 80. rocznicy powstania
NSZ.

Miejsce realizacji

Miejsce realizacji to miasto Szczecin

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Wręczenie pamiątkowych medali NSZ
dla weteranów oraz członków Okręgu
Szczecin ZŻNSZ z okazji 80. rocznicy
powstania NSZ.

50 szt. pamiątkowych medali
NSZ

Uczestnictwo członków
Okręgu Szczecin ZŻNSZ na
spotkaniu okolicznościowym
Okręgu Szczecin ZŻNSZ.
Opis wydarzeń na profilu
Okręgu Szczecin ZŻNSZ na
facebook
Poprzez zdjęcia, faktury.

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Na Pomorzu Zachodnim, z siedzibą w Szczecinie, działa jeden z okręgów Związku Żołnierzy
Narodowych Sił Zbrojnych. W swych szeregach skupia on osoby interesujące się działalnością
Związku Jaszczurczego, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, które brały udział w walce w podziemiu
niepodległościowym z lat okupacji niemieckiej, jak i sowieckiej oraz komunistycznej po zakończeniu
II wojny światowej.
Jednym z głównych celów Okręgu Szczecin jest kultywowanie tradycji żołnierzy ZJ, NOW, NSZ, NZW.
Członkowie Okręgu zobowiązani są do udziału w uroczystościach rocznicowych oraz patriotycznych,
w tym wystawiając poczet sztandarowy NSZ.
Dodatkową działalnością wynikającą z kultywowania tradycji NSZ są wszelkie prowadzone przez
Okręg Szczecin projekty edukacyjne - spotkania z młodzieżą, spotkania ze świadkami historii,
prelekcje i wykłady, a także działania skierowane na łączenie pokoleń.
Jest jednym z najaktywniejszych Okręgów w Polsce w strukturze ZŻNSZ oraz w działalności
patriotycznej na terenie Pomorza Zachodniego.
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Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Okręg Szczecin ZŻNSZ wielokrotnie już organizował lub uczestniczył w wydarzeniach związanych z
upamiętnieniem wydarzeń rocznicowych oraz okolicznościowych.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Oferent zapewnia pomoc w postaci wolontariuszy, którzy zajmą się obsługą wszystkich działań
związanych z realizacją zadania publicznego.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. 50 szt. pamiątkowych medali NSZ 1 700,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 1 700,00 1 700,00 0,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;

3) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

4) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną
właściwą ewidencją* ;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;

7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.
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........................................
.....

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Oświadczenie do umowy (fakultatywny - złożony elektronicznie)
2. Dodatkowy załącznik (np. pełnomocnictwo, upoważnienie) (fakultatywny - złożony elektronicznie)

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.


