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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

OFERTA/OFERTA wspór NA+)

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ( -YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (- YCH) MOWA W
ART. 3 UST. 3 USTAWY 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

Zadanie z zakresu dzialalnosci wspomagajacej rozwój wspólnot i spolecznosci lokalnych
(rodzajzadaniapublicznego2»)

"u Pana Boga za piecem" - organizacja Festynu Rodzinnego w Parku Andersa w

Szczecinie

(tytul zadania publicznego)

w okresie od 06.05.2013 do 09.06.2013

W FORMIE
POWIERZENlJ\. REl.LIZ:\Cn ZADLA.Nll. PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO l)

PRZEZ

Gmine 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
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1. Dane oferenta/nfp.nmtówl)3)
. ,,..,

l) nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciól Duszpasterstwa Akademickiego "RAZEM"

2) forma prawna:4)

Cx ) stowarzyszenie c ) fundacja

c ) koscielna osoba prawna c ) koscielna jednostka organizacyjna

C) spóldzielnia socjalna c ) inna.......................................

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

61469

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)1999 rok

5) nr NIP: 851-26-29-395 nr REGON: 811876227

6) adres:

miejscowosc: Szczecin ul.: Bogurodzicy

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7)

gmina: M. Szczecin powial;8)M. Szczecin

województwo: zachodniopomorskie

kod pocztowy: 70-400 poczta: Szczecin

7) tel.: 91 4310882 faks:

e-mail: razem@oda.szczecin.pl http://www.oda.szczecin.pl

8) numer rachunku banl<owego:81 1240 3927 1111 0010 2803 4983

nazwa banku: Bank Pekao SA II O. w Szczecinie

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferentaloferentÓ'lll):

a) Justyna Lozowska- Sekretarz, p.o. Skarbnika

b) Mateusz Klimek- Przewodniczacy

c) Jerzy Kmiec- Wiceprzewodniczacy

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

mowa w ofercie:9)

Stowarzyszenie Przyjaciól Duszpasterstwa Akademickiego "RAZEM", ul. Bogurodzi<;y3, 70 - 400 Szczecin,

Tel.
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11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczacych ofeliy (imie i nazwisko oraz nr telefonu
""-

kontaktowego) i '

Barbara Chojnacka -- ~ ~~A T»styna Lozowska te'

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

-podnoszenie stanu swiadomosci spolecznej co do potrzeby promocji edukacji, wyksztalcenia, kultury i tradycji

chrzescijanskiej,

-wspieranie aktywnosci oraz integracji srodowisk studenckich i akademickich,

- pomoc w tworzeniu i prowadzeniu wspólnoty przy osrodku Duszpasterstwa Akademickiego,

-udzielanie pomocy rzeczowej, finansowej i intelektualnej osobom fizycznym w szczególnosci studentom oraz

inicjatywom prowadzonym przez fundacje, stowarzyszenia, osoby fizyczne w zakresie nauki, techniki, oswiaty i

wychowania, kultury, ochrony srodowiska, dobroczynnosci i wolontariatu,

- organizowanie i wspieranie finansowe, rzeczowe lub organizacyjne wymiany doswiadczen w dziedzinach

objetych celami Stowarzyszenia, w kraju i zagranica, w tym organizowanie konferencji i seminariów,

- rozwijanie i upowszechnianie wiedzy oraz dzialan naukowo-popularyzatorskich w zakresie objetym celami

Stowarzyszenia,

-organizowanie dzialalnosci informacyjnej i wydawniczej w zakresie objetym celami Stowarzyszenia,

- inicjowanie i realizowanie projektów naukowych i badawczych w zakresie objetym celami Stowarzyszenia,

-dzialalnosc na rzecz spolecznosci lokalnej, w szczególnosci na rzecz srodowisk samorzadowych oraz

mlodziezy szkolnej i akademickiej,

- prowadzenie nieodplatnej i odplatnej dzialalnosci pozytku publicznego w zakresie wykonywania zadan

nalezacych do sfery zadan publicznych, w szczególnosci:

- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowanie polskosci oraz rozwój swiadomosci narodowej,

obywatelskiej i kulturowej,

- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostajacych bez pracy i zagrozonych bezrobociem,

-dzialalnosc wspomagajaca rozwój wspólnot i spolecznosci lokalnych,

- inicjowanie i realizacja przedsiewziec w dziedzinie nauki, edukacji, oswiaty i wychowania,

-inicjowanie przedsiewziec w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, ochrony dóbr kultury i tradycji,

- dzialalnosc w zakresie porzadku i bezpieczenstwa publicznego oraz przeciwdzialania patologiom spolecznym,

- dzialania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspólpracy miedzy spoleczenstwami,

-promocja i dzialalnosc wolontariatu

-wspieranie rodzin.

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

Stowarzyszenie nie prowadzi takiej dzialalnosci.
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13) jezeli oferent /oferenci!) prowadzi/prowadza!) dzialalnosc gospodarcza:

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.
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III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Proponowany projekt polega na organizacji Festynu Rodzinnego w Parku Andersa w

Szczecinie. Festyn planowany na 9 czerwca 2013 r. zostanie zorganizowany przez nasze

stowarzyszenie juz po raz drugi. Ubiegloroczna tego typu impreza okazala sie sukcesem,

cieszyla sie duzym powodzeniem - uczestniczylo w niej kilka tysiecy osób, zwlaszcza rodzin.

Pragniemy wiec zorganizowac Festyn Rodzinny po raz kolejny. Tym razem z haslem

glównym: "U Pana Boga za piecem". Do atrakcji imprezy beda nalezec: punkt

gastronomiczny (ciasta, kawa, herbata, kielbaski z grilla, napoje, owoce), punkt gier i zabaw

dla dzieci (malowanie twarzy, gry, zabawy z chusta KLANZY itd.), obóz rycerski, punkt

zdrowia, wystepy na scenie, czytanie dzieciom, zawody sportowe, konkursy dla rodzin i wiele

innych.

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

Park Andersa jest dosc specyficznym miejscem - jest to niemal Centrum miasta, a

jednoczesnie jedna z bardziej newralgicznych dzielnic Szczecina, mianowicie - Sródmiescie.

Jest to teren trudny zwlaszcza po wzgledem takich problemów spolecznych jak: bezrobocie,

obciazenie demograficzne i wysoka przestepczosc (wskaznik przestepczosci - 32

przestepstwa na 1000 mieszkanców, przy sredniej dla calego miasta wynoszacej 22

przestepstwa). Teren ten zamieszkuja w wiekszosci beneficjenci lokali komunalnych, bez

zatrudnienia, o niskich kwalifikacjach i dochodach, bez gotowosci do podjecia pracy.

Sródmiescie to takze miejsce funkcjonowanie Swietlicy Srodowiskowej "Promyczek"

prowadzonej przez nasze stowarzyszenie. Praca wychowawcza w tej placówce pokazuje, jak

duza role odgrywaja dzialania skierowane do calych rodzin - zapewnienie mozliwosci

spedzenia czasu dzieci wraz z rodzicami w sposób radosny, atrakcyjny i twórczy.

Ponadto organizacja tego typu imprezy w tym miejscu jest dosc istotna dla ksztaltowania, a

raczej zmieniania wizerunku parku z niezbyt chlubnego na pozytywny.
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3. Opis grup adresatów zadania publicznego

- rodziny - mieszkancy Sródmiescia, parafianie Sanktuarium NSPJ - w znacznej wiekszosci

rodziny ubogie, wielodzietne, osamotnione w swoich funkcjach wychowawczych, bez

inicjatywy, a jednoczesnie potrzebujace zainteresowania i dzialan skierowanych konkretnie

do nich

- przechodnie - kazdy, kto przechodzi przez Park Andersa bedzie mile widzianym

uczestnikiem festynu.

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

szczególnoscize wskazaniemwjaki sposóbprzyczynisie to do podwyzszeniastandardurealizacjizadania.li)

N ie dotyczy.

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

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

I - Zapewnienie rodzinom mozliwosci wspólnego i aktywnego spedzenia czasu;

- Integracja spoleczna mieszkanców Sródmiescia;

- Ozywienie Sródmiescia i zachecenia mieszkanców do wspólnego i radosnego spedzenia

czasu w gronie rodzinnym;

- Otwieraniesie ludzina siebienawzajem;

- Budowanie poczucia wiezi wsród mieszkanców Sródmiescia

- Wspieraniedzialanwoluntarystycznych;

- Organizacja dzialan integracyjnych;

ry~:
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7. Miejsce realizacji zadania publicznego

I Park Andersa - Szczecin

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

A. Przygotowanie festynu

Festyn bedzie przygotowany przez preznie dzialajaca grupe wolontariuszy - studentów i nie

tylko wspierajacych dzialalnosc naszego stowarzyszenia. Praca bedzie odbywala sie w

podzespolach zajmujacych sie poszczególnymi obszarami zwiazanymi z organizacja imprezy.

Kazdy podzespól ma swojego koordynatora.

B. Promocja

W ramach promocji planujemy druk plakatów, banerów informacyjnych,zaproszen oraz

ogloszeniaw kosciolach.

C. Festyn Rodzinny - 9 czerwca2013r. - "U Pana Boga za piecem"

RozpoczecieFestynu Rodzinnegoplanujemy na godz. 11:00 a jego zakonczeniena godz.

18:00.W ciagukilkugodzinpragniemyzapewnicuczestnikomnastepujaceatrakcje:

a) SCENA - to centralne miejsce imprezy, stad osoba prowadzaca bedzie zapowiadala

konkursy, gosci, osoby wystepujace; na scenie odbeda sie nastepujace wystepy: zespoly

dzieciece i mlodziezowe, pokazy taneczne oraz pokaz walk w wykonaniu dzieci ze

Swietlicy Srodowiskowej "Promyczek", uklad taneczno - sportowy w wykonaniu

mlodziezy z "BAZY", koncert finalowy oraz piosenka finalowa; przy scenie planujemy:

wspólny taniec belgijski oraz pokaz walk rycerskich.

b) GRY I ZABAWY u sw. Stanislawa Kostki - bedzie to ogrodzone miejsce, w którym

dzieci beda mogly radosnie spedzic czas wraz z rodzicami. Atrakcje tu przewidziane to:

malowanie twarzy (uczniowie z Liceum Plastycznego), zabawy z chusta Klanzy,

~~
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wielkie malowanie, trampolina, banki mydlane, rysowanie, wyklejanie wycinanie pod

okiem animatorów i wiele innych.

c) SPORTOWE POTYCZKI u bl. Pier Giorgio Frassattiego - punkt, w którym

zarówno dzieci jak i dorosli beda mogli wziac udzial w rozmaitych konkurencjach

sprawnosciowych, rozegrac mini mecz pilki noznej, zagrac w szachy czy wykonac serie

cwiczen w zaadaptowanej parkowej silowni.

d) OBOZOWISKO sw. Jerzego - przewidujemy specjalne miejsce z prawdziwymi

rycerzami. Uczestnicy beda mogli przymierzyc zbroje, zrobic sobie zdjecie w dybach,

rozwiazywac historyczne zagadki. Punkt polaczony z elementami warsztatowymi.

e) ZAGUBIONE FANTY sw. Antoniego - zabawa fantowa przygotowana przez

studentów to okazja, by wesprzec funkcjonowanie naszych placówek, ale tez mozliwosc

wygrania ciekawych nagród.

f) PRZYSMAKI u sw. Edyty - punkt gastronomiczny - uczestnicy beda mogli sie takze

posilic podczas festynu. U sw. Edyty czekac bedzie mnóstwo przysmaków: ciasta,

owoce, napoje zimne i gorace, chleb ze smalcem oraz kielbaski.

g) CZYTANKA u sw. Janka - wyjatkowy namiot, w którym co pól godziny lub co

godzine specjalnie zaproszony gosc bedzie czytal dzieciom, natomiast w przerwach

bedziemy zapraszac rodziców by kontynuowali czytanie.

h) BIEG NA ORIENTACJE - przy kazdym punkcie bedzie znajdowac sie osoba z

zadaniami, dzieci i rodziny, które zglosza sie do biegu beda musialy ja znalezc,

rozwiazac zadanie i wrócic do konkretnego miejsce wjak najkrótszym czasie.

i) "NA ZDROWIE" - punkt medyczny obslugiwany przez studentów medycyny,

uczestnicy festynu beda mogli tu zasiegnac rady odnosnie zdrowego trybu zycia,

zmierzyc cisnienie i poziomo cukru, a takze przecwiczyc swoje umiejetnosci w zakresie

udzielania pierwszej pomocy.

j) KONKURS WIEDZY O SZCZECINIE - skierowany do wszystkich uczestników

~l
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Imprezy'

k) ZABAWY Z WODZIREJEM - profesjonalny wodzirej poprowadzi zabawy dla dzieci

i rodziców, tance, zabawy z chusta KLANZY, tunelami.

9. Harmonogram13)

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

. budowanie pozytywnych relacji wsród mieszkanców Sródmiescia;

zorganizowane imprezy otwartej, bez alkoholu, w której najwazniejsze bedzie bycie ze soba.

.
nawzajem;

pokazanie rodzinom, jak mozna wspólnie spedzac czas;

. uswiadomienie uczestnikom znaczenia rodziny w zyciu czlowieka;

Zmiana wizerunku Parku Andersa na pozytywny i pelen zycia.

~~
\
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Zadanie publiczne realizowane w okresie od 06 maja do 9 czerwca 2013 r.

Poszczególne dzialania w Terminy Oferent lub inny podmiot

zakresie realizowanego zadania realizacji odpowiedzialny za dzialanie w zakresie

publicznego14) poszczególnych realizowanego zadania publicznego

dzialan

1. Przygotowanie festynu Kwiecien- maj Stowarzyszenie Przyjaciól

2013 Duszpasterstwa Akademickiego

"RAZEM"

2. Promocja Druga polowa

maja

3. Festyn Rodzinny 9 czerwca 2013

r.



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

~~
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Lp. Rodzaj Koszt z tego do z tego z Koszt do
kosztów16) calkowity pokrycia finansowych pokrycia

(w zl) z srodków z wkladu
"""' wnioskowane wlasnych, osobowego,t:3

j dotacji srodków w tym pracy:::'-" (w zl) z innych spolecznej;>-.
::: zródel, w czlonkówo

tym wplat i i swiadczen
t;; '"

oplat wolontariuszo° .a .s adresatów y'"O '-' .
zadania (w zl)'-'

N'U N
"" '" '"O

publicznego 17..9 o o
...... !X:

(w zl)
r Koszty 8750 7200 550 1000

merytoryczne:

l) Scena(
1 3500 Usluga 3500 3500 O Onaglosnienie,

swiatlo, scena,
wodzirej)

2) Materialy 180 5 Szt. 900 900 O O
plastycznei
artystyczne

3) Wynajem 1 1 500 Usluga 1 500 1 500 O O
namiotów

4) Zakup
175 4 Szt. 700 700 O Ozywnoscii

konsumpcja

5) Zakup 1 600 Szt. 600 600 O O
trampoliny

6) Zakup
jednorazóweki 550 1 Szt. 550 O 550 O
materialów
czystosci

7) Praca
100 10 H 1 000 O O 1000wolontariuszy

III Inne koszty,w 600 600 O O
tym koszty
wyposazeniai
promocji

l) Druk
60 10 Szt.plakatów, 600 600 O O

banerówi
standów



[]]I N I ~6Iem'

9350 7800 550 1000

2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

SPDA "RAZEM" organizuje Festyn Rodzinny po raz drugi, dlatego wszystkie wyszczególnione koszty sa

realne i oszacowane na podstawie zeszlorocznego doswiadczenia.

j~~
10

l Wnioskowana kwota dotacji

7 800 zl 83,42 %

2 Srodki finansowe wlasne I)

550 zl 5,88%

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

O zl %

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznego17)
O zl %

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)l7)

Ozl %

3.3 pozostale 17)
Ozl %

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonków) l 000 zl 10,7%

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

9 350 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)

TAK/NIE I)

Nie dotyczy.



V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania pnblicznego

l. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

-30 wolontariuszy i czlonków SPDA "RAZEM"

2. Zasoby rzeczowe oferentaJofereRt6w-l-)przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

- stoly, krzesla, grille, sprzet do obslugi sanitarnej, media

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

. Organizacja Festynu Rodzinnego w 2012 roku

"Nie ma jak w rodzinie" WEIS/I/MS/D/1/12- projekt wspierajacy rozwój patologicznych rodzin ze

Sródmiescia oraz studentów i mlodziez

prowadzenieplacówkiopiekunczo-wychowawczejwsparciadziennego"Promyczek"w latach 2006-

.

.

.
20 lO-wspólpraca z adm. publiczna na podstawie umowy Nr WZiPS/II/7/06 CRU 651/2006,

prowadzenie placówki opiekunczo-wychowawczej wsparcia dziennego "Promyczek" w latach 2011-

2012 - wspólpraca z adm. publiczna na podstawie umowy CRU 11/0000036 - w trakcie realizacji.

prowadzenie samodzielnie placówki opiekunczo wychowawczej wsparcia dziennego "Baza" w latach.
2011- 2012. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i mlodziezy - podopiecznych Miejskiego Osrodka

Pomocy Rodzinie w Szczecinie (skrót MOPR) oraz beneficjentów szczecinskich swietlic

srodowiskowych, polaczonego z profilaktyka uzaleznien od substancji psychoaktywnych w formie

kolonii i pólkolonii pod haslem Akcja lato 2009" -wspólpraca z adm. publiczna na podstawie umowy

Nr WZiPS-V/4/09 CRU 09/0003685.

. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i mlodziezy - podopiecznych Miejskiego Osrodka

Pomocy Rodzinie w Szczecinie (skrót MOPR) oraz beneficjentów szczecinskich swietlic

srodowiskowych, polaczonego z profilaktyka uzaleznien od substancji psychoaktywnych w formie

kolonii i pólkolonii pod haslem Akcja lato 2010." - wspólpraca z adm. publiczna na podstawie umowy

Nr WZiPS-IV/27/l0 CRU 10/0002747

. "Organizacja dzialan profilaktycznych (w tym zajec: rekreacyjnych,

sportowych, kulturalno-oswiatowych) dla mieszkanców Szczecina jako formy zagospodarowania

czasu wolnego, alternatywy wobec nudy, pijanstwa i stosowania substancji psychoaktywnych "

wspólpraca z adm. publiczna na podstawie umowy Nr WZiPS-V/WP/22/201O CRU 10/0001388.

. "Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy" pn. "My sie zima nie

~~~
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nudzimy" - zimowy wypoczynek dzieci i mlodziezy szkolnej - wychowanków Swietlicy

Srodowiskowej "Promyczek" w 2011 roku - wspólpraca z adm. publiczna na podstawie umowy

WOsNIPS/07111 CRU 11/0000783,

. Promocja turystyki wsród dzieci i mlodziezy a w szczególnosci na przygotowanie i realizacje zadania

pod nazwa "Szczecin jakiego nie znamy - promocja turystyki wsród mlodziezy gimnazjalnej

Szczecina" -wspólpraca z adm. publiczna na podstawie umowy WSiTIllllSD/524/8111 CRU/0001187

. Organizacja pólkolonii w miejscu zamieszkania dla dzieci objetych wsparciem i opieka w Swietlicy

Srodowiskowej "Promyczek" przy ul. Obronców Stalingradu 23 w Szczecinie - wspólpraca z adm.

publiczna na podstawie umowy WZiPS/1II67/201l CRU/0002837

4. Informacja, czy oferent/oferenci l) 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.

Nie przewidujemy.

Oswiadczam (-y), ze:

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

oferenta!oferemówI>;

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie/eiepobieranie!) oplat od adresatów zadania;

3) oferent/ofereeci!) jest/sa!) zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia 09.05.2013;

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/eferelK7iI) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (ja)/:calega( jai) z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne!);

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

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

faktycznym.

r-j~{
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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)

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 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.
11)Wypelnic tylko w przypadku ubiegania sie o dofinansowanie inwestycji.
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