
~.

l]
Urzad Miasta Szczecin
Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456Szczecin
tel. +48 914245105

bop(i::i>um.szczecin.pl.www.szczecin.pl

BOP-IO

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

(data i miejsce zlozenia oferty
- wypelnia organ administracji publicznej)

.........................................................
(pieci~c órganizacji pozarzadowej*

I,..,nrl m intll * li ",rlnn"tlri nnnmi7,,,,'.inni*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
URZAD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej l
70-456 Szczecin

OFERTA
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ZADANIA PUBLICZNEGO l)
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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/oferentów l),3)

1) nazwa:
Choragiew Zachodniopomorska Zawiazku Harcerstwa Polskiego

2) forma prawna:4)

(X) stowarzyszenie
() koscielna osoba prawna
() spóldzielnia socjalna

() fundacj a
() koscielna jednostka organizacyjna
() inna, ,...,..,..,.,.,.............

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)
0000278582

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 13.04.2007
5) nr NIP: 8513010025 nr REGON: . 320356373

.....

6) adres:
miej scowosc: Szczecin ul.: Oginskiego 15
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7)centrum
gmina: Szczecin powiat:8) Szczecin
województwo: Zachodniopomorskie
kod pocztowy: 71-431 poczta: Szczecin

7) tel.: 91 4224471 faks: 91 4224471
hUp:// www.zachpom.zhp.pl

e-mail: biuro@zachpom.zhp.pl

8) numer rachunku bankowego:
nazwa banku: Nordea Bank Polsk ~

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentówl):
a) Elzbieta Chudzik - Komendant
b) Teresa Wator - Gl. Ksittgowa
c) , ..,.., ,..

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej
zadanie, o którym mowa w ofercie: 9)
Choragiew Zachodniopomorska Zawiazku Harcerstwa Polskiego, Szczecin ul. Oginskiego 15,

71-431 Szczecin, tel. 91 4224471 faks 91 42203 83

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

Ryszard Luczkowski -
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12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego
1/ organizowanie przedsiewziec zwiazanych z ochrona srodowiska naturalnego,

rozwojem zainteresowan i specjalnosci
2/ organizowanie przedsiewziec zwiazanych z dzialalnoscia w zakresie kultury
3/ ksztalcenie kadry instruktorskiejstowarzyszenia
4/ prowadzenie dzialalnosci przygotowujacej czlonków organizacji do aktywnosci na

rynku pracy
5/ dzialalnosc na rzecz integracji europejskiej
6/ prowadzenie wsród czlonków stowarzyszenia calorocznej dzialalnosci oswiatowo-

wychowawczejformamipracycharakterystycznymidla ZHP
7/ upowszechnianie tradycji i dziedzictwa narodowego, ksztaltowanie postaw

patriotycznych
8/ dzialalnosc na rzecz obrony narodowej i bezpieczenstwa powszechnego
9/ podejmowanie zadan w zakresie pomocy spolecznej, w tym poprzez prowadzenie

dzialalnosci charytatywnej
10/ prowadzenie rehabilitacji i rewalidacjidzieci niepelnosprawnych, a--takze

resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych
11/ promowanie zdrowego trybu zycia
12/ promowanie idei i organizowanie wolontariatu dla celów statutowych

stowarzyszenia
13/ upowszechnianie zasad wolnosci dzialalnosc praw czlowieka oraz swobód

obywatelskicha takze prowadzeniedzialalnosciwspomagajacejrozwójdemokracji

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego
1 / organizowanie przedsiewziec zwiazanych z dzialalnoscia w zakresie kultury

fizycznej i sportu

2/ organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w
miejscu zamieszkania tak dla czlonków stowarzyszenia
jak i osób niezrzeszonych

3/ inicjowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i
przeciwdzialajacych uzaleznieniu dzieci mlodziezy

13) jezeli oferent/oferenciB prowadzi/prO'.T/adzaB dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców 0000278582 z dnia 02.10.2007
b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

1/ Dzialalnosc biur turystycznych

2/ Zarzadzanie nieruchomosciami mieszkalnymi

3/ Sprzedaz detaliczna artykulów niezywnosciowych w wyspecjalizowanych sklepach,
gdzie indziej niesklasyfikowana

4/ Wydawanie ksiazek

5/ Artystyczna i literacka dzialalnosc twórcza, gdzie indzie niesklasyfikowana
6/ Pozaszkolne formy ksztalcenia gdzie indziej niesklasyfikowane

7/ Uslugi w zakresie wynajmowania autobusów i autokarów z kierowca oraz odplatnosc za

przewóz podrecznego bagazu, realizowany lacznie z przewozem pasazera
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II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji
bl ' . . d .10)

pu lczneJ wraz z przytoczemem po stawy prawnej

IZgOdnie ze Statutem ZHP

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Betlejemskie Swiatlo Pokoju przyjezdza do Polski po raz osiemnasty. Ogien przywieziony
Ijest przez skautów austriackich z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem. W
Katedrze Wiedenskiej odbieraja Go skauci z sasiadujacych krajów i przekazuja swoim
sasiadom tak, by Plomien otoczyl cala Europe.

Betlejemskie Swiatlo Pokoju - ogien zapalony w Grocie Narodzenia Panskiego w
Betlejem przekazane zostalo przez skautów slowackich harcerzom ze Zwiazku Harcerstwa
Polskiego. W ten sposób Betlejemskie Swiatlo Pokoju rozpocznie swoja \O!edrówke po kraju.
Przekazywane z rak do rak przez harcerki i harcerzy z ZHP dotrze do wszystkich
potrzebujacych, do rodzin, szkól, szpitali, kosciolów, urzedów, instytucji, mediów. Podobnie
Ijak w latach ubieglych, zostanie przekazane Prezydentowi RP, premierowi, marszalkom
Sejmu i Senatu oraz do wielu urzedów, instytucji i przyjaciól harcerstwa: policji, strazy
granicznej oraz wielu innych...

Zgodnie z zasada skautowej sztafety, Betlejemskie Swiatlo Pokoju przekazywane

~est przez ZHP skautom z: Bialorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji.
Takze w naszym regionie Betlejemskie Swiatlo Pokoju trafi do najbardziej

potrzebujacych jego ciepla. Swiatlo zaniesiemy miedzy innymi do Domów Dziecka, Szpitali,
Domu Kombatanta oraz przekazemy wladzom miasta i województwa. Na co dzien
Betlejemskie Swiatlo Pokoju bedzie dostepne w siedzibie naszej Choragwi ZHP w
Szczecinie, oraz komend Hufców na terenie calego województwa.

Tegoroczna uroczystosc przekazania BSP poprzedzi konkurs na Najpiekniejsza
wlasnorecznie wykonana ozdobe choinkowa. Adresatami konkursu beda dzieci i mlodziez
ze Swietlic Srodowiskowych dzialajacych na terenie naszego miasta.

Elementami uroczystosci przekazania Swiatla beda takze inscenizacje tradycyjnych
!jaselek w wykonaniu uczniów szczecinskich szkól, oraz festiwal smaku i tradycji
przygotowany przy wspólpracy ze szczecinskimi organizacjami pozarzadowymi
zrzeszajacymi m.in. mniejszosci narodowe i seniorów.

Uroczystosc zostanie wzbogacona takze o pokazy i koncerty muzyczne.

2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn oraz skutków
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Niepokojaco wzrasta poziom komercjalizacji Swiat Bozego Narodzenia. Najmlodsze
pokoleniecorazrzadziejkultywujerodzinnetradycjeizwyczaje, bedace waznym elementem
konsolidacji rodziny, budowy autorytetów i nieodzownym narzedziem wychowawczym.

Stajemy sie tez coraz mniej wrazliwi na ludzkie potrzeby mieszkanców naszego miasta
znajdujacych sie w trudnej sytuacji materialnej. chorych i samotnych.

Szczecin z racji swojej burzliwej historii jest miastem wielokulturowym. Zyja tu m.in.
przedstawiciele mniejszosci narodowych tj. Grecy. Francuzi, Niemcy. Ukraincy, mieszkancy
kresów wschodnich. Potencjal ich wiedzy, doswiadczen nie jest wykorzystywany w calosci.
,Ichaktywny wspóludzial w realizacji projektu wplynie zarówno na poznawczy charakter
I

l

kultUry. zwyczajów i tradycji, aj równiez na promocje dzialan zrzeszajacych czlonków
mniejszosci narodowych organizacji pozarzadowych dzialajacych na terenie naszego
miasta.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatami zadania sa mieszkancy i goscie naszego miasta, przedstawiciele szczecinskich

organizacji pozarzadowych, dzieci i mlodziez ze szczecinskich placówek oswiatowych,
przedstawiciele wladz lokalnych.

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
Projekt bezinwestycyjny

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferenl/of-ereBerBotrzymallotrzymaliB
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

Projekt bezinwestycyjny

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji
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a) Zapoznanie mlodego pokolenia mieszkanców miasta z wazna rola tradycji w
budowaniu relacji w rodzinie.

b) Zwrócenie uwagi na koniecznosc niesienia pomocy potrzebujacym
c) Promocja Organizacji Pozarzadowych skupiajacych mniejszosci narodowe i

seniorów.
d) Pokazanie wielokulturowosci Szczecina
e) Wzmocnienie wiezów spolecznych mieszkanców miasta
f) Promocja wolontariatu

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Szczecin. Plac w centralnym punkcie miasta

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania public~ego12)

W ramach przygotowan do realizacji projektu powolany zostanie zespól odpowiedzialny za
realizacje zadania

Zostana opracowane zalozenia organizacyjno-programowe.

Zostanie dokonane uzgodnienia organizacyjno-techniczne.

Wyloniona zostania i przeszkolona grupa wolontariuszy do realizacji zadan projektowych

Zostana przygotowane, wydrukowane i rozkolportowane materialy informacyjno- promocyjne
( ulotki, informacje do mediów, informacje na stronach internetowych)

Zostanie skompletowany i przygotowany sprzet niezbedny do realizacji zadania

Nastapi realizacja dzialan projektowych:
Konkurs na najpiekniejsza ozdobe choinkowa,
Przeglad Jaselek
Festiwal smaków i tradycji

Zostanie zorganizowana uroczystosc przekazania BSP z udzialem przedstawicieli wladz
samorzadowych miasta, przedstawicieli NGO-s i mediów.

Wreczenie nagród i wyróznien uczestnikom konkursów

Na podstawie ocen i opinii nastapi podsumowanie projektu, podziekowania osobom i
instytucjom wspierajacym projekt.

Na podstawie dokumentów zródlowych nastapi rozliczeni finansowe projektu

9. Harmonogram 13)

I Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.XII.2011 do 22.XII.2011

7

Poszczególne dzialania w zakresie Tenniny realizacji Oferent lub inny podmiot
realizowanego zadania poszczególnych dzialan odpowiedzialny za dzialanie
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I

publicznego 14)

I

w zakresie realizowanego
zadania publicznego

W ramach przygotowan do Ol.XII.20 11 OFERENT
realizacji projektu powolany zostanie
zespól odpowiedzialny za realizacje
zadania

Zostana opracowane zalozenia 01-07.XII.20ll OFERENT
organizacyjno-programowe.

Zostanie dokonane uzgodnienia 07 - 11.XII.20ll OFERENT
organizacyjno-techniczne.

Wyloniona zostania i przeszkolona 05- l2.XII.2011 OFERENT

grupa wolontariuszy do realizacji
zadan projektowych

Zostana przygotowane, -
wydrukowane i rozkolportowane 07 - l7.XII.20ll OFERENT

materialy informacyjno- promocyjne
( ulotki,informacjedo mediów,
informacjena stronachinternetowych)

Zostanie skompletowany i
przygotowany sprzet niezbedny do 10 -17.XII.2011 OFERENT
realizacji zadania

Nastapi realizacja dzialan
projektowych:

12 - 20.XII.20ll OFERENTKonkursna najpiekniejsza ozdobe l7.XII.20ll OFERENTchoinkowa,
Przeglad Jaselek l7.XII.20ll OFERENT

Festiwal smaków i tradycji

Zostanie zorganizowana l7.XII.20ll
uroczystosc przekazania BSP z OFERENT

udzialemprzedstawicieli wladz
samorzadowych miasta,
przedstawicieli NGO-s i mediów.

Wreczenie nagród i wyróznien
17- 20.XII.20ll OFERENT

uczestnikom konkursów

Na podstawie ocen i opinii nastapi 19- 2l.XII.20ll OFERENT
podsumowanie projektu,
podziekowania osobom i instytucjom
wspierajacym projekt.

Na podstawie dokumentów 22.XII.20ll OFERENT
zródlowych nastapi rozliczeni



finansowe projektu.

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Rezultaty ilosciowe:

W konkursie na Najpiekniejsza Ozdobe Choinkowa udzial wezmie 20 placówek oswiatowo

wychowawczych -
W konkursie Jaselek udzial wezmie 10 placówek oswiatowo wychowawczych

W festiwalu smaku i tradycji udzial wezma przedstawiciele 8 NGO-s

W uroczystosci przekazania Betlejemskiego Swiatla Pokoju udzial wezmie 500 osób

Zostanie rozkolportowanych 1.000 egz. materialów promujacych idee Betlejemskiego
Swiatla Pokoju

Rezultaty jakosciowe:

Uczestnicy poznaja zwyczaje i tradycje bozonarodzeniowe z Polski i mniejszosci
narodowych mieszkajacych w Szczecinie.

Uczestnicy zadania poznaja róznorodnosc oferty dzialan NGO-s ich role w zyciu spolecznym
i gospodarczym miasta.

Wzrosnie zainteresowanie NGO-s do udzialu w kolejnych edycjach imprezy.

Wszystkie dzialania realizowane w ramach zadania przyczynia sie do promocji wolontariatu i
organizacji pozarzadowych.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:
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10

z tego z
,-.-, finansowych Kosztdo-
N srodków pokrycia z

'-' z tego do wlasnych, wkladu
Q) >-....... Koszt pokrycia z srodków z osobowego,m
O O

'''''';

Lp
Rodzaj kosztów]6)

::: S calkowi wnioskow innych w tym pracy"O ......
Q) m '

ty (w zródel, w tym spolecznej......, o N aneJ
-C,) ::: "O

czlonków i-m "O O zl) dotacji (w wplat i oplato Q)- ......,
zl) adresatów swiadczen......... ......

Nm zadania wolontariuszo
bl" ]7 Y(w zl)pu lcznego

) (wzl)

Koszty
merytoryczne]8)po
Choragwi -
Zachodniopomorski
ej ZHP:

l) Zabezpieczenie 1 500 usl 500 0,0 500 0,0
imprezy (
ochrona, zab.
Med.)

2) Przylacze 1 250 usl 250 250 0,0 0,0
elektryczne

3) Transport osób i
sprzetu 300 2,5 Km 750 350 400 0,0

4) Wynajem sceny 1 2.500 KpI 2.500 2.300 200 0,0I 5) Wynajem,
oswietlenia, 1 1.800 1.800 1.000 500 300,0naglosnienia

Usl

wraz z obsluga
6) Oplaty

licencyjne 1 120 Imp 120 120 0,0 0,0
ZAiKS

7) Zakup 1 1.200 1.200 1.200 0,0 0,0materialów kpi
( lampiony,
elementy dekoracji
itp.)

508) Zakup nagród 1.000 kpI 1.000 1.000 0,0 0,0

9) Praca
280 0,0 0,0 2.800

wolontariuszy 10 godz 2.800



lIV I Ogólem: D=:J 14.000 [
6.920 2.980 4.100

11

II Koszty obslugi2O)
zadania publicznego,
w tym koszty
administracyjne po
stronie Choragwi
Zachodniopomorski
ej ZHP):

l) Koordynator
proj ektu (umowa 1 400 m-c 400 0,0 400 0,0
cywilno-prawna w
tym ZUS i podatek)

2) Obsluga
finansowa (
umowa cywilno-

1 300 m-c 300 0,0 300 0,0prawnaw tymzus
i podatek)

3) Koszty
funkcjonowania

1 230
m-c

230 0,0 230 0,0biura ( energiae\.
Ogrzewanie itp.)

4) Oplaty
teiekomunikacy 1 200 m-c 200 0,0 200" 0,0jne i pocztowe

5) Materialyi
kpiakcesoria 1 250 250 0,0 250 0,0

biurowe

Inne koszty, w tym
koszty wyposazenia
i promocji po stronie
Choragwi
Zachodniopomorski
ej ZHP:

III i) Opracowaniei 1.000 1,20 Szt. 1.200 700 0,0 500,0drukmaterialów
promocyjnych
(ulotki, zaproszenia,
itp)

2) Opracowanie i 1 500 usl 500 0,0 0,0 500,0administrowani
e stronywww



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

fl Wnioskowana kwota dotacji 16.920 zl 149,42% 1

Pl Srodki finansowe wlasnel7) 11.980 zl114, 15% I

I;lSrodki finansowe z innych zródel ogólem (srodki finansowe l .000 zl 1 7 15% IIJ IWYllllemonew pkt 3.1-3.3)11) ,
fill wplaty i oplaty adresatów zadania publicznego 17) 10,0 zl I 0,0% 1

R

srodki finansowe z innych zródel publicznych (w szczególnosci: =ll3 2 dotacje z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu OO l O0%
. terytorialnego,funduszycelowych,srodkiz funduszy , z , o

strukturalnych) 17)

13.3IpozostaleI7) 11000 zl 17,15% 1

Fl Wklad ,osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna 4.100 zl 1292.8% I

czlonkow) ,

[] Ogólem (srodki wymienione w pkt 1-4) -] 14.000zlllOO % I

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

+AKlNIE l)

+AKlNIE1)

+AKlNIE 1)

+AKlNIE 1)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Wycena jest zgodna z cenami rynkowymi, zas wynagrodzenie kadry i wolontariuszy opiera
sie na stawkach rynkowych i uwzglednia jedynie pokrycie rzeczywistych kosztów
swiadczonych uslug i zakupu niezbednych materialów.

12

Nazwa organu Informacja o tym, czy
administracji Kwota wniosek (oferta) o przyznanie Termin rozpatrzenia - w

publicznej lub innej srodków srodków zostal(-a) przypadku wniosków (ofert)
jednostki sektora

(w zl)
rozpatrzony(-a) pozytywnie, nierozpatrzonych do czasu

finansów czy tez nie zostal(-a) jeszcze zlozenia niniejszej oferty
publicznych rozpatrzony(-a)



v. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

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

Ryszard Luczkowski - Kierownik projektu, ekspert, animator - doswiadczenie w

realizacji projektów( SPO WKP, PO RZL) , wieloletnie doswiadczenie w organizacji

wypoczynku dla dzieci i mlodziezy szkolnej ( instruktor ZHP - harcmistrz, Z.ca Komendanta

Choragwi ds. programowych), organizacji imprez masowych, integracyjnych

szkoleniowych- Prezes Centrum Szkolen i Integracji w Szczecinie, autor materialów

metodycznych i repertuarowych.

Teresa Wator - ekspert d.s finansów- wieloletnia Gl. Ksiegowa KCH ZHP. Wieloletnie
doswiadczenie w rozliczaniu finansowym placówek wypoczynku dla dzieci i mlodziezy
szkolnej i otrzymywanych dotacji.

Dariusz Rybicki - Zastepca Komendanta Zachodniopomorskiej Choragwi ZHP ds.

Organizacyjnych. Wieloletnie doswiadczenie w organizacji i realizacji przedsiewziec o

zasiegu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym.

Patrycja Wisniewska - Szef biura. Doswiadczenie w organizacji pracy biura.

Wolontariuszami w realizacji zadania beda instruktorzy ZHP, posiadajacy odpowiednie
przygotowanie do pracy

2. Zasoby rzeczowe oferentaJoferentóvl-J przewidywane do wykorzystania przy realizacji
zadanii3 )

Oferent dysponuje biurem ( ul. Oginskiego 15) z pelnym wyposazeniem i infrastruktura
techniczna( Internet, telefony, ksero, sprzet komputerowy).
Oferent posiada srodki transportu, a takze sprzet naglosnieniowy i multimedialny.

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze
wskazaniem, które z tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna)

Choragiew Zachodniopomorska ZHP posiada wieloletnie doswiadczenie w prowadzeniu
dzialan o charakterze wychowawczym dla dzieci i mlodziezy i doroslych.
Od wielu lat jest organizatorem i koordynatorem róznego rodzaju akcji wlasnych i zleconych
lub dofinansowanych przez Starostwa Powiatowe, Urzedy Gmin, i Urzedy Miast z terenu
Województwa,
Od roku 2006 prowadzimy Harcerskie Swietlice Srodowiskowe
Dom Harcerza Placówka Oswiatowo Wychowawcza prowadzi zajecia pozaszkolne dla
ponad 200 uczestników.
Dzialania zwiazane z Betlejemskim Swiatlem Pokoju realizujemy cyklicznie od 18 lat.
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4. Infonnacja, czy oferent/oferenciB przewiduje(-a) zlecac realizacje zadania publicznego w
trybie, o którym mowa wart. 16ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie

I Nie

Oswiadczam( -y), ze:

1) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku
publicznego oferenta/oferentóvil"\
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieraniel) oplat od adresatów
zadania;
3) oferent/oferenciB jestlsaB-zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia .1O.IV 2011 r.;
4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem,
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do
systemów infonnatycznych, osoby, których te dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenia
zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowyc1!. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z pózn. zm.);
5) oferent/oferenci-l-) skladajacy niniejsza oferte nie zalega(-ja)/zalega( jq)B z oplacaniem
naleznosci z tytulu zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne l);
6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem
Sadowym/wlasciwa ewidencjal);
7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach infonnacje sa zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym.

,JNff lr ",

."."."~~~JM~;;:;.w.Y~~:~.:~tJl
...................................................................

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu

oferenta/oferentówBj

Data: Szczecin, 24.10.2011r.

Zalaczniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub
ewidencji24).
2. \V przypadku 'lI)'boru innego sposobu reprezentacji podmiotów skladajacych oferte
v/spólna niz 'N)'nikajacy z Krajov/ego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru
oolmm~nt nohviorozninc'y l1no'.'/n'ZniAniA 00 ozinlnnin '.V imiAnil1 oferentn( ó"v)~
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