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Urzad Miasta Szczecin
Biuro ds. Organizacji Pozarzado,~YSb 7'

Almli Krajowej 1, !lH56 SlczeCin "

tel, HB 914245105

bOPi[iHlm51CZeiYLpl,

o

' .' .....

(data i miejsce zlozenia oferty
- 'W'ypelniaorgan administracji publicznej)

",... .....
(pieczec organizacji pozl1rzadowej*

/podmiotu* /jednostki organ iZ<lCyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADO\VYCII
URZ1\D MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Kn~jowcj I
70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/GFER'fA \V3PÓLN7\I)

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YOI)/PODMIOTU (-ÓW). O KTÓRYM (-YCIT) MOWA W
ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU

PUBLICZNEGO I o WOLONTARIACIE (Dz. U. z 201Or. Nr 234. poz. I536)1!.
REALJZACJI ZADANIA PUBLlCZNECiO

(rodzaj Z<ldaniapublicznegtl')

\v okresie od ~

\V FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PLJBLlCZNEGO/WSPIERANIARI~ALIZACn

ZADANIA PUBLICZNEGO!)

PRZEZ

(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 oferentaloferentówl)3)

I) nazwa:

fi

2) forma prawna:!!

()(j ( ) fundacja

() koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

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

3) numer 1r~jT'm Rejestrze Sadowym. w lImym rejestrze lub ewidencji:))
.'W~... ..t U. tJ tP P..!..: §)$...................................

~

4) datawpisu, rejestracji lub utworzenia:(" "'..:-::.." m..

5) nr NIP: nr REGON:

6) adres:

kod pocztowy: .

ul.:miejscowosc:

dzielnica lub innajednostka pomocnicza:?)............ ......

gmina:

województwo:

.. poczta: ......

7) teL:

m m ""'"""",e-mail:

8) numer rachunku bankowego: .... .. ..................

nazwa banku:

oferenta!o~')\vl):

a).......

h) .........

c) ............

...p .. ". ....

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

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

mowa w ofercie:9)
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II) osoba upoWaZJIIOlH1do skjadania wyjasnier] dotyczacych ofenY (imie i nazwisko oraz nr telelonu

kontaktowego)

..)1&JQ.{~~l~ C7B.~hjtlA. Id -
. """""""""''''r'''''''''''''''''-

" ..

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a~:;~=.~le~~~J/r;:::ukfI11eg~~~lJ,k ~U.,. "'h,ofutl/t.j~'~
-ht..., *,illiCf,frruJVftj: (1 ~ s/utA«). Prt>~o~' J..)fl-Oddr/tM l- ~.

~.sf~ 4"~, UnJAlV~f p;>Ztfl<t~~ ~H4 J ~~u,.'ft,.
bl dzialalnoscodplatnapozytkupublicznego- Hf(> ,.~.R>lt;I(j)l,{,.fFl ~.

j 3) jezeli ofcrentofefcnei" prowadzIprowadza!) dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorcÓw ..~.. """"""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

fH.(!

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

z przytoczeniempodstawyprawnejtO)

5/~J !JW 1/Ut OS;; II
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III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Ehi.,'H4c/er'Uif(t..?Jft-.) fbIJfM'A//o0.n;,c:;d1lJ /h
rtg7~lfA - qN?' 13. ~#U~. dk 4 Ze~r;;~
lit;lnc)l~ pjlt,:

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

. t

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

/tf1'c~2'~' - ~Ju/:?' " 5~h~ lt(e.l~'1 ,. )~.5~~
Z ~ c.1e,' fl>/It-.. I iJ *tIU ~~ z:e S~....

oU'c.(

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowaniaz dotacji inwestycjizwiazanychz realizacja zadania publicznego, w

szczególnoscize wskazaniemwjaki sposóbprzyczynisie lo do podwyzszeniastandardu realizacji zadania.11)

JbritM1so~e ~/~ '~Uf
b~'UJ.Ctjf~t(jD /lUjf'loJlJ.JI

" lip.

. lU- ~'t ?/teue F'o,

'~tJltlut ItCf~~ ~~'YI~
,

~.
~

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferenciI)otrzymal/otrzymalil) dotacje na dofinansowanie

inwestycjizwiazanych z realizacjazadaniapublicznegoz podanieminwestycji,które zostaly dofinansowane.

organu który udzielil dofinansowaniaoraz dat} otrzymaniadotacji,II)

4
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6. Zakladane cele.realizacji zadania publicznego oraz sposób icb realizacji

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

50ft;, ~mlW-ttlf~
tJ ~~.

j~VfA91 2 C;; ~

-Z~. ~vU"" ff~. ul. /l-o?~

ul. /fo~'
b t-J 5z-..ue

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznegol1)

9. HarmonogramU)

5

Zadanie publiczne realizowane w okresie od.. c. ... do....... ./H.411. . ..,.

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

realizowanego zadania publicznegol4) poszczególnych dzialanie \V zakresie realizowanego zadania

dzialall publicznego
\

tJrfM1 sd,' / I;' Jll(HUl ;hll.

4/e/n/'
Q/lkt 't 2011 ,.....- (I

tJlHU{r I ,'It /4.J/:"'"Zoil Uk5 //U;JJo
o:-t, ,.

Ut ....,
'f I md. . MJv

--



10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegoJ5)

f~l*f~~ tJ.j~'d (yo'6 nt~j(A)r:;6W1!ti1(~~~ ~~) J/4t~

fb4:hlC«,(f rUv~ rr4/.J~<> JJ 5I~ I ~blfl~r '"1tl/J~ tef
~'kIJJ"'1J, ~ok.,k ~ ~ (R.}'" Pk/1t1Rtc:tJt.

11:lik~{.)(iJ«Ae C:>S,;t, -Z ~ J~ Z ,cl~tt ~ ~~I ~ ,AJitM

-

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
~

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

~

6

Lp. Rodzaj Koszt z tego do z tego z Koszt do pokrycia
kosztÓwl!» >. calkowity pokrycia finansowych z wkladu osobowcgo,

(w zl) z srodków wlasnych, w tym pracyo
c' wnioskowanej srodków spolecznej czlonkówv.,/1 o «:

dotaej i z innych zródel, w i swiadczel'!o c Ec '"O
'"O ""' (w zl) tym wplat i oplat wolontariuszy.S; '-' .
'C) N N adresatów zadania (w zl)'V> V> '"O
.2 o o

publicznego 17)(w zl)

I Koszty
merytoryczne 18)
po stronie
. ..(lIazwa
q(erenlfil)19);.

5"00 Aooo
l),
2) . ia.cc 2000 5000

(
5'00 5'00J/J'UAM(

II Koslly obslugi'\'I
zadania
publicznego, w
tym koszty
administracyjne
po stronie
. .. (naz"'(1

q71$//9) ;DO $'00

;;&l;k; AOOo -
\

J.r. f(1JtA'ou-kl 500 Aooo
!Il Inne koszty, w

tym koszty
wyposazenia i
promocj i po
stronie...
(lIazwa

q(emf'9) : i.u. AOOC>1)....fiP.
-

2) ':::J:j/+.ll.
fac O

icnl7 ylll-Jt >'00 s;'OO
IV Ogólem:

1000 OOO



2. Przewidywanezródla finansowaniazadaniapublicznego

I kwota dotacji

.~l . J.~.~ó

2 Srodki finansowe wlasne II)

9000
n zl ~~..%

--_o ...
3 Srodki finansowe z innych iródel ogÓlem (srodki finansowe wymienione w pkt.

3.1-3.3)11) - zlnn.n.. O.:0

3.1 wplaty i oplaty ad~esatów zadania publi~znegol7)
._.

.
H . .. zl H H H.'%

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)17i

~ zl %... .. ...

J.3 pozostale UJ

---.--

.. .. ... .. zl 0/0

4
. , ..--..

Wklad osobc)\v)' (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonkÓw) .
I

'-j tGgÓ-iem (Srodki wymienione w pkt 1- 4)

n.."'" zl ..,.. ...%

4lCK:Jl/J1100%
H. I

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych11)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

".....................................................

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

"'''''''''''''' "..............................................................................

7

Nazwa organu administracji Kwota srodków Jnformacja o tym, czy Tennin rozpatrzenia
.,

I
publicznej lub innej jednostki sektora (w zl) wniosek (oferta) w przypadku wniosków I
finansów publicznych o przyznanie srodków (ofert) nierozpatrzonych I

zostal (-a) do czasu zlozen ia
rozpatrzony( -a) niniejszej oferty
pozytywnie, czy tez
nie zostale-a) jeszcze

..,............-- rozpatrzonv( -a)
'TAKiNIE') \

TAK/NIE')
....---------- -..----.

TAKiNIE')

.. ..
TAK/NIE"

-"



V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

I. Zasoby kadro wc przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publieznego22;

r:;:::--- - ,- ., -_. ~

~ffMtJtUj I I~Jfndd°ru; ( lUUVU(uM

I .fttldo(f'e~M lit ~dlJ.rr't.()k 'iI

I ,/c/AOh)GtJC!JI p~fu;
2 /tIJf.1 ,. '2 a:-04

''"-~'-

2, Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów I!przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania2JJ

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

1fl1f rfhl{)~ I tlwllv'1 / ktlr I ftritv r /'1'-

p~ I' '1l"df O'}""I '~~ ( /;"$1<",

3. Dotychczasowedoswiadczcnia w realizacji zadaJ)publicznychpodobnego rodzaju (ze wskazaniem, ktÓrez

tych zadal1realizowane byly wc wspólpracyz administracjapubliczna).

. . . r---
~u,.Cfl f:ckirt.tk )..~"( t..I f~n/o ~~ i 111. ~; -

~lU/t"'ortJ-Jt> foltlu. /.lit JI'!.rf1fj,), '-'.. /to~oHa a,If7CO;' -2() J
--- /1- _.;f- -//- LJ 5;;;~ J)ukJc;J - 20(.)&/ v;

I Otjo~diu' hl'U~' /.I Kort~//u;;;(,{ Ch1ftc~ I t(t/#)~ti» IJ I. --- 1,b./-/m.rlJl. 1~4Jd. ...1

4. Infomlacja, czy oferent/oferenci" przewiduje(-a) zlecac realizacje zadania publicznego w trybie, o klorym

mowa wart. 16 usL 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.
" ,,.-..--.

,
lUf
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Oswiadczam (-y), ze:

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

oferenta/ofe~f1tów II;

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranieil>i€poIJic,<IUielJopIat od adresatÓw zadania;

3) oferentlt~1ci I) jestJsa-1Jzwiazany( -ni) niniejsza ofel1a do dnia

4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemów int(mnatycznych, osoby, ktÓrych

te dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 L o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 L Nr 10I, pOl. 926, z póznozm.):

5) oferent/()~1) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (.ja)'zale;;!!( ja):) z (~placanjem naleznosci; z tytulu

zobowiazaJ1 podatkowych/skladek na ubezpieczenia spokcizuel);

6) dane okreslone w czesci 1 oferty sa zgodne z KT.yQwymReje3trcrn Sadow,',ll/wlasciwa ewidencjal);

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

faktycznym.

. .'l1Q;f,

ES
m;.: 'En::: O' Ii

"., , .'H"" ... .,...,.

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferent('nv I)

Data...",

Zahjczniki:
l. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji21)
2, W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów skladajacych oferte wspólna niz wynikajacy z
Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdz.ajacyupowaznienie do
dzialania w imieniu oferenta( -ów).

Poswiadczenie zlozenia ofel1l5)

Adnotacje urzedowe25)

~
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I) Niepotrzebne skreslic.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub wiecej zadaJ1publicznych 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) Fonna prawna oznacz.a fonne dzialalnosci organizacji pozarzadowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej
okrcslona na podstawie obowiazujacych przepisów, w szczególnosci sto\\'arzyszenie i fundacje, osoby prawne
jjednostki organizacyjne dzialajace na podstawie przepisów o stosunku l'aJ1stwa do Kosciola Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej. o stosunku Patlstwa do innych kosciolów i zwiazków "...yznaniowych 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 jcdnostki.
M)Nie \vypelniac 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 organizac)jnej.
10)Nalezy okreslic czy podstawa sa zasady okreslone w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy tez inna
podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.
J IJ Wypelnic tylko w przypadku ubiegania sie ()dofinansowanie inwestycji.
UlOpis musi byc spójny z harmonogramem i kosztorysem.W przypadku oferty wspólnej - nalezy wskazac
dokladny podzial dzialan w ramach realizacji zadania publicznego miedzy skladajacymi ofcrte wspólna.
11)W hamlonogrami.e nalezy podac tenniny rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych dzialan oraz liczbowe
okreslenie skali dzialan planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego

f:dania publicznego. np. liczba swiadczen udzielanych tygodniowo, miesiecznie, liczba adresatów).
) Opis zgodny z kosztorysem.

t5) 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 z.akupu uslug, 7-<Jkupu rzeczy,
wynagrodzen.
J7)Dotyczy jedynie wspierania zadania publiczJlego.
IM)Nalezy wpisac koszty bezposrednio zwiazane z celem realizowanego zadania publicznego.
1'>}W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dolaczaja do tabeli infom13cje o swoich kosztach.
20}Nalezy wpisac koszty zwiazane z obsluga i administracja realizowanego zadania, które zwia7-<JHesa
z wykonywaniem dzialan o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsluga finansowa
i prawna projektu.
11) 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 Spolccznej z
dnia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczacych realizacji 7.adania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji
zadania publicznego.
22) Informacje o kwali fikacjach osób, ktÓre beda z.atrudnione przy real izacj i zadania publicznego, oraz
o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej nalezy przyporzadkowac zasoby kadrowe do\
dysponujacych nimi oferentów.
2~) Np. Jaka!' sprzet, materialy. W przypadku oferty wspÓlnej nalezy przyporzadkowac ;wsoby rzeczowe do
dysponujacych nimi oferentÓw.
24)Odpis musi byc zgodny z aktualnym stanem fak'tycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal
wydany.
%5)Wypelnia organ administracji publicznej.
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