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pl. ArmiiKrajowej1
70-456Szczecin

OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA I)

ORGANIZACn 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 I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536i),
REALIZACn ZADANIA PUBLICZNEGO

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
(rodzaj zadania publicznego2)) .

Organizacja Finalu Halowego Pucharu Polski w Futsalu

(tytul zadania publicznego)

w okresie od daty podpisania umowy do 05.06.2013

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACn ZADANIA PUBLICZNEGO/wSPffiRANIA RTIALIZACn

ZADANIA PUBLICZNEGO I)

PRZEZ

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie przepisów dzialu n rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie



I. Dane oferenta/oferentówl)3)

1) nazwa: MIEJSKI KLUB SPORTOWY POGON'04 SZCZECIN

2) forma prawna:4)

( X) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

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

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

0000260397

4) data wpisu, rejestracji lubutworzenia:6) 12.07.2006

5) nr NIP: 8522462672 nr REGON: 320095027

6) adres:

miejscowosc: SZCZECIN ul.: Twardowskiego 12b

dzielnicalubinnajednostkapomocnicza:7) ... ... ... ... ... .....

gmina:SZCZECIN powiae) SZCZECIN

województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE

kod pocztowy: 70-320 poczta: SZCZECIN

7) tel.: 914358433 Faks: 914358433

e-mail: :biuro@pogon04.szczecin.pl http://http://www.oof!on04.szczecin.ol

8) numer rachunku bankowego 94 1240 3930 1111 0010 0806 3136

nazwa banku: BANK PEKAO S.A. IV ODDZIAL W SZCZECINIE

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

a) PREZES - KRZYSZTOF BOBER

b) WICEPREZES - MIROSLAW GRYCMACHER

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

mowa w ofercie:9)

MIEJSKI KLUB SPORTOWY POGON'04 SZCZECIN
70-320 SZCZECIN UL. TWARDOWSKIEGO 12B
TEL./FAX 91435-84-33



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

kontaktowego)

PREZES - KRZYSZTOF BOBER

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc statutowa nieodplatna
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

. prowadzenie" Miejskiego Klubu Sportowego POGON '04 Szczecin",

. organizacje i prowadzenie w ramach Klubu sekcji wyczynowych i sekcji krzewienia
kultury fizycznej,

. organizowanie szkolenia sportowego w sekcjach,

. organizowanie i uczestnictwo w zawodach oraz imprezach sportowych i sportowo-
rekreacyjnych,

. propagowanie i promocje sportu,

. wydawanie materialów szkoleniowych, informacyjnych i propagandowych,

. prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci na rzecz osób niepelnosprawnych,

. promocje miasta Szczecina i województwa zachodniopomorskiego,

. podejmowanie innych przedsiewziec sluzacych realizacji celów statutowych
b)dzialalnosc statutowa odplatna

. szkolenie i prowadzenie druzyny

13) jezeli oferent /oferencil) prowadzi/prowadzal) dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców 0000260397

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

1. DZIALALNOSC ZWIAZANA ZE SPORTEM, POZOSTALA,
2. DZIALALNOSC STADIONÓW I POZOSTALYCH OBIEKTÓW,
3. DZIALALNOSC REKREACYJNA POZOSTALA, GDZIE INDZIEJ

NIESKLASYFIKOWANA,
4. SPRZEDAZ DETALICZNA ARTYKULÓW SPORTOWYCH
5. REKLAMA
6. SPRZEDAZ DETALICZNA ODZIEZY
7. SPRZEDAZ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH
8. SPRZEDAZ DETALICZNA GAZET I ARTYKULÓW PISMlENNYCH
9. SPRZEDAZ DETALICZNA POZOSTALA PROWADZONA POZA SIECIA

SKLEPOWA,
1o. WYDAWANIE KSIAZEK,
11. WYDAWANIE GAZET,
12. WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH
13. DZIALALNOSC WYDAWNICZA POZOSTALA



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

z przytoczeniem podstawy prawnej 10)

NIE DOTYCZY

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka cbarakterystyka zadania publicznego

W ramach zadania publicznego w Szczecinie odbedzie sie
Polski w Futsalu. Wezma w nim udzial nastepujace druzyny:
1. Wisla Krakbet Kraków
2. FC Gatta Active Zdunska Wola
3. Rekord Bielsko-Biala
4. MKS Pogon '04 Szczecin
Po rozlosowaniu par 25 maja odbeda sie nastepujace spotkania:
l. MKS Pogon '04 Szczecin - FC Gatta Active Zdunska Wola
2. Wisla Krakbet Kraków - Rekord Bielsko Biala

final halowego Pucharu

Dnia 26 maja natomiast odbedzie sie final pomiedzy zwyciezcami tych par.

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

skutków

Potrzeba wskazujaca na koniecznosc realizacji zadania jest coraz wieksza popularnosc, jaka

cieszy sie halowa pilka nozna. Nasza druzyna zajmuje obecnie 1 miejsce w tabeli ekstraklasy

futsalu, a na jej mecze rozgrywane w Szczecinie przychodzi duzo kibiców - zarówno

doroslych, jak i dzieci i mlodziezy. Otrzymane srodki pozwola na zorganizowanie

w Szczecinie Finalu Halowego Pucharu Polski, w którym wezmie udzial równiez Pogon'04

Szczecin. Druzyna bedzie walczyc o zwyciestwo w Pucharze, co - mamy nadzieje -

spowoduje wzrost zainteresowanie meczami.



3. Opis grup adresatów zadania pnblicznego

Adresatem zadania sa wszyscy mieszkancy Szczecina bez wzgledu na wiek. Zadanie

propaguje wspólzawodnictwo sportowe. Daje równiez mozliwosc nawiazanie wspólpracy

pomiedzy klubami sportowymi oraz kontaktów przyjacielskich pomiedzy sportowcami.

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.H)

NIE 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 .H)

NIE DOTYCZY



6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Podstawowym celem zadania jest organizacja i przeprowadzenie Finalu Pucharu Polski w
Futsalu. Ponadto poprzez realizacje zadania pragniemy przyczynic sie do promocji Miasta
Szczecin, a takze do popularyzacji halowej pilki noznej wsród mieszkanców miasta Szczecin, a
przede wszystkim dzieci i mlodziezy.
Ponadto chcemy wspierac i upowszechniac kulture fizyczna, promowac sport oraz aktywny styl
zycia.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

I SZCZECIN - HALA MOSRIR, UL. TWARDOWSKIEGO.

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Zadanie realizowane bedzie poprzez wyznaczenie osób odpowiedzialnych za:

A. Strone sportowa
. Zabezpieczenie obslugi medycznej

B. Sprawy organizacyjne:
. Organizacja biura
. Zabezpieczenie spikera oraz fotografa zawodów
. Zabezpieczenie obslugi technicznej rozgrywek
. Zabezpieczenie cateringu dla zawodników

c. Marketing, reklama oraz pozyskiwanie sponsorów:
. Wykonanie plakatów, pamiatkowych koszulek, kubków, proporczyków, zaproszen,

identyfikatorów, informatorów i smyczek
. Pozyskiwanie i kontakt ze sponsorami

D. Kontakt z mediami
. Wybór patronatu medialnego: telewizja, prasa, radio
. Informacja w mediach przed turniejem
. Biezaca informacja o wynikach z turnieju do prasy, radia i telewizji
. Uzupelnianie strony internetowej informacjami z turnieju



9. HarmonogramU)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 05.06.2013

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

realizowanego zadania publicznegol4) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego

1.Powolanie komitetu
odpowiedzialnego za sprawy
organizacyjne

01-05.05.2013 MKS POGON '04 SZCZECIN

2.Pozyskiwanie srodków
finansowych oraz informacja do
mediów

maj 2013 MKS POGON '04 SZCZECIN

3.Przygotowanie druku
plakatów, zaproszen i
informatorów

01-05.05.2013 MKS POGON '04 SZCZECIN

4.Wykonanie pamiatek
zwiazanych z turniejem

01-10.05.2013 MKS POGON '04 SZCZECIN

5.Zabezpieczenie obslugi
technicznej, fotograficznej,
medycznej

01-10.05.2013 MKS POGON '04 SZCZECIN

25-26.05.2013 MKS POGON '04 SZCZECIN
6.Organizacja imprezy

7.Spotkanie podsumowujace. ..
orgamzacJe nnprezy

27-28.05.2013 MKS POGON '04 SZCZECIN

8.Rozliczenie dotacji czerwiec 2013 MKS POGON '04 SZCZECIN

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania pUblicznego.5)

Efekty naszych dzialan:

l. promocjaMiastaSzczecin- poprzez informacje w mediach lokalnych i
ogólnopolskich

2. poprzez organizacje Finalu Halowego Pucharu Polski popularyzacja futsalu wsród
mieszkanców Szczecina

3. pokazanie szerokiemu gronu zakresu dzialalnosci i sukcesów naszego Klubu
4. upowszechnienie kulture fizyczna, wypromowanie sportu i aktywnego stylu zycia



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

Lp. Rodzaj kosztów Koszt Z tego z Z tego z Koszt do
(koszty merytoryczne calkowity Wniosko- fmansowych pokrycia
i administracyjne (w zl) waneJ srodków z wkladu
zwiazane z realizacja dotacji wlasnych, osobowego,
zadania)

o
(w zl) srodków z w tym pracy...><:Q)+-' '"

innych zródel spolecznej'" oo
.Ej Os.Ej Q) oraz wplat i czlonków

Q) °....., o

oplat adresatów i swiadczen°....., N-u N
'CI:> '" '"O

(w zl)* wolontariuszy..9 o
......

I KOSZTY
MERYTORYCZNE

1 Zabezpieczenie (II

medyczne N-c:
-Q) °2N N.-

1.000 1.000 OON "'O
0"'0 N10

2 Catering dla (II

uczestników i N OC: '2 2.000 2.000 ONQ)N 0'- "'O

gosci VIP ON N
0"'0
......

3 Napoje dla (II 200 200 O
uczestników c:.c: c:-Q)

("01 N.- "'O
ON
0"'0

N
......

II KOSZTY OBSLUGI
ZADANIA
PUBLICZNEGO W
TYM KOSZTY
ADMINISTRAC.

1 Obsluga (II 200 200 O
(II

techniczna ..c N-c: °2o N.!!!U) "'O

Pucharu Polski o ON N0"'0...... ......

2 Obsluga 1.500 1.500 O
fotografa, - Q)-

o N..c '2

videofilmowanie,
U) 00 "'O
o AU) N

spiker zawodów
et) lO..!?

III INNE KOSZTY, w
TYM KOSZTY
WYPOSAZENIA I
PROMOCJI

1 Druk plakatów, 1.100 1.100 O
zaproszen, o o
informatorów,

...... o o
...... ......
...... ......

identyfikatorów



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

2 Materialy 4.000 4.000 O
promocyjne: o o
smyczki, kubki, ..- o oo o
koszulki,

"<t "<t

proporczyki.

S 10.000 10.000 O(I).....
-o
bl)
O

1 Wnioskowana kwota dotacji

10.000 zl 100%

2 Srodki finansowe wlasne11)

Ozl 0%

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 publicznego 11)

......... 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)

......... zl ........%

3.3 pozostale 11)

......... zl ........%

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonków)

......... zl ........%

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

10.000 zl 100%



3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych2l)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Stowarzyszenie wystepowalo juz kilka razy w konkursach o otrzymanie dotacji ze srodków
publicznych. W roku 2007 zorganizowalismy m.in. po raz pierwszy w Szczecinie mecz
reprezentacji Polski w futsalu Polska - Litwa, a w roku 2008 miedzynarodowy turniej pilki
noznej "MINI EURO 2008" oraz Mlodziezowe Mistrzostwa Polski U-21 w futsalu.
Mistrzostwa zakonczyly sie sukcesem zarówno organizacyjnym jak i sportowym. MKS
Pogon 04 wywalczyl 3 lokate. W roku 2009 zorganizowalismy po raz kolejny turnieje Futsal
Baltic Cup i Szczecin Cup. W 2010 zorganizowalismy piata edycje turnieju Futsal Baltic Cup
i kolejny Miedzynarodowy Turniej "Szczecin Cup 2010", a w roku 2011 po raz kolejny
Futsal Baltic Cup, "Szczecin Cup 2011" oraz Futsal Szczecin Open. Warto zauwazyc, ze
organizowane imprezy i rozgrywki ekstraklasy halowej pilki ciesza sie duzym
zainteresowaniem ze strony kibiców. W roku 2012 klub wraz z PZPN zorganizowal w
Szczecinie miedzypanstwowego meczu grupy wiekowej U-21 POLSKA - WLOCHY

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

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

TRENER I KLASY PILKI NOZNEJ,

INSTRUKTOR PILKI NOZNEJ,

MASAZYSTA

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

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

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

TAKlNIE l)

Nie dotyczy
Nie dotyczy TAK/NIE 1)

Nie dotyczy TAKlNIE1)

TAKlNIE1)

Nie dotyczy



2. Zasoby rzeczowe oferentaJoferentówl)przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadanii3)

BIURO W BUDYNKU PRZY ULICY TWARDOWSKIEGO 12B,

HALA PRZY ULICY TWARDOWSKIEGO UDOSTEPNIONA PRZEZ MOSRIR.

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Od chwili powstania Klubu, a wiec od roku 2005 bierzemy udzial w otwartych konkursach
ofert, zarówno pod katem zespolu seniorów, jak i druzyny mlodziezowej. Wraz z
administracja publiczna realizowalismy w 2007 roku organizacje meczu reprezentacji
Polski w futsalu Polska - Litwa, a w roku 2008 zorganizowalismy wspólnie
miedzynarodowy turniej pilki noznej MINI EURO 2008 oraz Mlodziezowe Mistrzostwa
Polski U-21 w futsalu. MINI EURO 2008 zostal zorganizowanydla mlodych pilkarzy z
calej Europy z okazji Mistrzostw Europy rozgrywanych w Szwajcarii i Austrii. Od kilku lat
organizujemy z powodzeniem Futsal Baltic Cup w Dziwnowie. W roku 2009 i 2010
zorganizowalismy Futsal Baltic Cup wspólnie z Urzedem Marszalkowskim. Mecz
reprezentacji Polski i Futsal Baltic Cup to perfekcyjnie przygotowane i zorganizowane
imprezy z udzialem fantastycznych kibiców oraz wspaniala oprawa. W roku 2011 i 2012
kontynuowalismy organizacje turnieju Futsal Baltic Cup wraz z Urzedem Marszalkowskim,
natomiast przy wsparciu Urzedu Miasta turnieju Szczecin Cup.

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.

NIE DOTYCZY



Oswiadczam (-y),.ze:

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

oferenta/ofe:rentó0,1);

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy f}8eieffHlie/niepobieraniel)oplat od adresatów zadania;

3) fi tI~'I)' tJ 1) . ~. . . fi d dni J'OdiJt ~
o eren ~l Jes sa ZWIazany\-ll'-JmmeJsza o erta o a 'F"."f"."".'''''''''U

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) oferentJofucllGil) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (ja)h:akga( ja)\) z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne 1);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/wla~,,~wa Gwidc,l'I;c'jal);

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

faktycznym.

i
,. Miejski I

~Ill

WJC1
M;rosla ..

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentów 1)

Data..5?<:?~('~~,. da.. ...~~:. Qf. .?-?-:' ~..

Zalaczniki:
l. 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 oferti5)

Adnotacje urzedowe25)



l) Niepotrzebne skreslic.

2)Rodzajem zadania jest jedno lub wiecej zadan publicmych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicmego i o wolontariacie.
3)Kazdy z oferentów skladajacych oferte wspólna przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dolaczaja wlasciwe
pola.
4) Forma prawna omacza forme dzialalnosci organizacji pozarzadowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej
okreslona na podstawie obowiazujacych przepisów, w szczególnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne
ijednostki organizacyjne dzialajace na podstawie przepisów o stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do innych kosciolów i zwiazków wymaniowych oraz
o gwarancjach wolnosci sumienia i wymania, jezeli ich cele statutowe obejmuja prowadzenie dzialalnosci
pozytku publicmego, ucmiowskie kluby sportowe, ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalezy zamaczyc
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 publicme proponowane do realizacji ma byc realizowane w obrebie danej jednostki.
8)Nie wypelniac w przypadku miasta stolecmego 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.
12)Opis musi byc spójny z harmonogramemi kosztorysem.W przypadkuoferty wspólnej- nalezy wskazac
dokladny podzial dzialan w ramach realizacji zadania publicmego miedzy skladajacymi oferte wspólna.
13)W harmonogramie nalezy podac terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych dzialan oraz liczbowe
okreslenie skali dzialan planowanych przy realizacji zadania publicmego (tm. miar adekwatnych dla danego
zadania publicmego, np. liczba swiadczen udzielanych tygodniowo, miesiecmie, liczba adresatów).
14)Opis zgodny z kosztorysem.

15) Nalezy opisac zakladane rezultaty zadania publicmego - czy beda trwale oraz w jakim stopniu realizacja
zadania przyczyni sie do rozwiazania problemu spolecmego lub zlagodzi jego negatywne skutki.
16) Nalezy uwzglednic wszystkie planowane koszty, w szczególnosci zakupu uslug, zakupu rzeczy,
wynagrodzen.
17)Dotyczy jedynie wspierania zadania publicmego.
18)Nalezy wpisac koszty bezposrednio zwiazane z celem realizowanego zadania publicmego.
19)W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dolaczaja do tabeli informacje o swoich kobiorcalZleceniobiorcy*ferenta,
jakizekazania kkkosztach.

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 Spolecmej z
dnia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczacych realizacji zadania
publicmego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji
zadania publicmego.
22) Informacje o kwalifikacjach osób, które beda zatrudnione przy realizacji zadania publicmego, 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 faktycmym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal
wydany.
25)Wypelnia organ administracji publicmej.
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(pieczatka naglówkowa Organizacji)

Oswiadczenie do oferty Organizacji

1. Oswiadczam (-my), ze nie zalegamy z oplacaniem podatków*/ oplat* / uzyskalismy
zgode na zwolnienie*/ odroczenie*/ rozlozenie na raty* zaleglych platnosci wobec
Miasta.

2. Oswiadczam (-my), ze przeciwko nam nie jest prowadzona egzekucja na podstawie
przepisów prawa cywilnego i administracyjnego.

3. Oswiadczam (-my), ze nie ubiegamy sie o srodki fmansowe z innych zródel gminnych
(Gminy Miasto Szczecin) na to samo dzialanie w ramach realizowanego zadania
publicznego.

4. Oswiadczam (-my), ze wszystkie otrzymane dotacje z budzetu Gminy Miasto
Szczecin zostaly rozliczone terminowo /jestesmy w trakcie rozliczenia dotacji
przyznanej na podstawie umowy nr CRU , której termin
rozliczenia uplywa w dniu ,.

i
" Miejski lu",Mortowy

~I' ~lJl'EZES

Mjrosla.,~rycmacher.......................................................................................................................................................

Podpis (y) osoby (-ób) upowaznionej (-ych)
do skladania oswiadczen woli w imieniu
Organizacji (zgodnie z zapisami statutowymi)
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