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!. Dane rrferenta/oferentów1)' 3)

1) nazrva: PrudnicŁi Uniwersytet Trzeciego Wieku

Ji forma prawna:o)

i x }stowarzyszęnie ( 1fundacja

( i kościelna osoba prawna ( ) koŚcielnajednostka organizacyjna

{ ) spółdzielniasocjalna ( ) inna.....'..

3) nuner w Kra-iowym Rejestrze Sądowym, w innym ręjestrze lub ewidencji:

(i{iss361270

4) data,ivpisu, rejestlacj i lub uhł,olzenia:ó) 21.tt7.2010

5) nr NIP: 755_19l'90-27 nr REGON:16034Ż133

ó) adres:

miejscowość: Prudnik ul.: Prąźryńska 3_5-7

grnina: Prudnik powiat:8)Prudnik

rvojewództwo: opolskie

hrrd pocztowy : 48-200 pacztai Prudnik

7) tel.: óG9 827 19l,6lJ3 792 632

e-mai I : st_sl iwinska(@o2.pl

http:ł' ......'....

8) łumel rachunku bankowego: 17890500002001002297330001

nazr,va banku: Bank Spółdzielcry w Prudniku

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowatria ofererrt#oferentóWi):

a} śHwińska Stanislawa

b).!a:rusz Stanisława

i0) nazrva, adres itelefon kontaktow,v jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym

r11owa w ot-ercie:9)

l l ) osoba upoważniona do składania wyjaśnień doĘczących ofeĘ (imię i naewisko oraz nr telefonu kontaktowego.;

śliwiństa Stanisława 6tg 82x 19t

JanuszStanisława 603792632

l 2) przedm iot działalności pozy.tku publi cznego :

a; działalnoŚć nieodpłatna poźrytku publicznego

1.Uniwersytet prowadzi zajęcla w ramach kształcenia ustawicznego dla osób starszych w celu aktualizacji wiedzy, lepszej
orientacji w zmieniającej się coraz szybszej rzeczywistości i pobudzenia aktywności.
2.Łinlwersytet popularyzuje i wspiera wartościowy sposób zycia wśród ludzi starszych. Swoją działalnością UTW strł'arza
warunki clo:



- roz\Ą,oj u intelektua lnego ( poznal,vania i twórczej sanrorealizacj i) ;- realizacji procesów integracyjnyclr ludzi starszych, a tym samym zabezpiecza im psychiczry kontakt z DRUG1M
CZŁoWIEKIEM;
- kontaktu ze słuchaczami innych UTĘ seniorami rejonów przygranicznych poprzez wspólne spotkania;
- do utrz1rrrywania srł'oich słuchaczy w jak najlepszej kondycji psychiczrej, flzycmej i do przezywania pogodnej jesieni
zycia.
3.Uniwersytetpoprzez srvoją działalność upowszechnia wiedzę o Prudniku i powiecie prudnickim, prezentując walory
turystyczne i kulturalne naszego terenu.

b) działalność odpłatna pożytku publicznego

Nie dotyczy

13) jeżeli oferent/oferencit1 prowadzil'pr.owadząl) działalnośó gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców

b) przedmiot działalności gospodarczej

Nie dotyczy

II. Inlbrmacja.o sposotlie reprezentacji oferentów wobec organu administracji putlliczne ! wrazz przytoczeniem
poclstawy prarvne.jl G)

Zgodnte z wypisem KRS- Prezes wraz z Wiceprezesem.

III. Szczegółowy zakres rzeczcry zadania publicznego proponowanego do realizacji

l . Krótka charakterystyka zadanta pub l icznego

W ramach zadania pragnięmy stworzyó alternatywę spędzenia wolnego cz'su przez senioróW
terenu Powiatu Prudnickiego poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, propagowanię
dóbr kultury i dziedzictwa narodowęgo poprzęzi
1)

Zorganizowanie II Rajdu Seniora w dniu 5 częrwca 2OI3r., mającego na celu zintegrowanie się
seniorów powiatu prudnickiego ze sfuchaczami Prudnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz
propagowanie historii i tradycji powiatu. W takcie spotkania w Prudnickim ośiodku Kultury
nastąpi zwiedzenie wyremontowanego obiektu Willi Frankla- zabykowego obiektu Związanego-z
historią Prudnika. odbędzie się również wykład p. Marcina Husaka pt; ,,Rzemiosło w żabytiach
kultury materialnej _ czyli słów ki1ka o Prudniku pod panowaniem Habsburgó#'. Po wykładzie
zaplanowano przemarsz ulicami miasta do tzw. MĄiego Gaju' gdzie rozpocznie się Rajd Seniora i
uczestnicy skierują się w kierunku klasztoru oo. Franciszkanów. W celu Zachęcenia jak największej
Iiczby osób do wstąpienia w szeregi Uniwersytetu wydana zostanie ulotka informującą o
działalności Stowarzyszenia oraz miejscach kultury i sztuki na terenie Powiatu Prudnickiógo._W
ramach Spotkania odbędzie się poczęstunek na który składać się będzie grochówka ugotowana
rzez słuchaczy PUTĘ kiełbasa z ogniska, chleb ze s im smalcem i ogórkiem, ciasto z I



herbatą. Przeprowadzone zostaną warsztaty związane z wyplatan
Teresy Kamienieckiej Hreczaniuk - na temat tradycji wyplatania wianków. Uczestnicy spotkania
będą mieli możliwość zwiedzania Sanktuarium i poznania jego historii podczas wykładu p.
Zbtgntewa Małka na temat: ,,Histońa Prudnika i Sanktuarium Św. Józefa". odbędą się równióz
konkursy o tematyce historycznej i kulturalnej prowadzone przez p. Franciszka Grin i wspólne
śpiewy przy ognisku. Dla uatrakcyjnienia rajdu wystąpi zespół wokalny,'Kwiat lotosu'' z Puszyny'

2) W dniu 26.06.2013 r. Stowarzyszenie planuj e zorganizowaó spotkanie kulturalne d|a
społeczności powiatu prudnickiego. W trakcie imprezy przewiduje się spotkanie z Iudźmi
zwlązanymi z kulturą naszego powiatu: Markiem Karpem - dziennikarzem, działaczem kultury,
Karolem Koziarowskim - ,,Człowiekiem roku 2013" , Anną Myszyńską _ poetką, gawędziarką.
odbędzie się również występ Zaproszonego zespołu tanecznego z Częch ', Ćeska beseda ,,

promującego kulturę pograrticza. Podczas spotkania selwowane będzie ciasto, kawa i herbata' W
dalszej części spotkania zaptezentuje się zespół artystyczny PUTW: ,,Zie\ony bukszpan'' z
programem'opt.,,Rozmaitości naszej codzienności''.

2. opis potrzeb r.vskazujących na konieczność wykonania zad,aniapublicznego, opis ich ptzyczyn oraz skutkór.v

Spotkanie seniorów zacieśni więzi między nimi, pozwoli poznaó miejsca, ludzi i historie, które
składają się na kulturę, sŻukę i dziedzictwo Powiatu Prudnickięgo. Poprzez realizację zadanla
zamlerzamy przybliŻyó obiekty o specjalnym znaczeliu dla miasta pod względem historii i
wydarueń, które się w nich odbywały. Wykłady i warsztaty p. Teresy Kamienieckiei Hreczaniuk
zwlązane z wyplataniem wianków pozwolą zlozlłrięc obyczaje i tradycje naszego regionu.
Dzięki projektowi odbędzie się spotkanie z ludź:rti nauki, kultury, sztuki, działającymi w
środowisku lokalnym. Występy w zespołach artystycznych dają możliwośó urozmaicenia życia
człowiekowi w starszym wieku, utrzymania kondycji flzycznej i psychicznej, usuwania poczucia
osamotnienia oraz możliwośó propagowania dorobku historycznego.

3' opis gt'up adresatów zadatiapublicznego

Projekt skierowany jest do całego społeczeństwa powiatu ze szczególnym uwzględnieniem
seniorów.

4. Uzasadnienię potrzeby dotinansowania z dotacji inrvestycji związanych z realizacją zadanią publicznego,
rv szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób ptzyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadwńa|1)

Nie



5. Inforrnacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferentloferencil) otrzymał/atrzymalil)dotację nadofinansowanie inlvest5,cji
zwiąeanycŁ z raalizatją zadania publicznego,z podaniem inwesĘcji, które zostały dofinansowane' organu' który udzielił
dotl n ansorva n ia. oraz dary otrzyman i a dotacj i' 

I r

Nie dotyczy

6' Zakładane cele realizacji zadania publicanego oraz sposób ich realizacji

ZakŁadane cele realizacji zadania to propagowanie kultury, sztuki i dziedzictvła Powiatu
Prudnickiego poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, zwiędzanie zaby.tkowych
prudnickich obiektów kulturalnych oraz poznanie historii zwiryanych z miejscami waznymi dla
historii miasta. Poza tym rea|izacja zadania ma na celu integrację seniorow z terenu Powiatu
Prudnickiego poprzez wspólne spotkania zludźmi odpowiedzialnymi zabzewienie kultury i sztuki
na terenie Naszego Powiatu oraz wspólnązabawę podczas występów zespołów artystycznych.

N4iej sce realizacji zadania publicznego

1.

2.
J.

Siedziba PUTW - siedziba
Prudnicki Dom Kultury
Prudnik Las - Klasztorek

8. opis poszczególnych działań w zakresię realizacj i zadania p ubliczrego l 2)

1) Zorganizowanie II Rajdu Seniora w dniu 5 czerwca20I3r., mającego na celu zintegrowanie
się seniorów powiatu prudnickiego ze słuchaczami Prudnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
oTaZ propagowanie historii i tradycji powiatu. W takcie spotkania w Prudnickim ośrodku Ku|tury
nastąpi zwiedzenie wyremontowanego obiektu Willi Frankla- zabytkowego obiektu związanego z
historią Prudnika, odbędzie się wykład p. Marcina Husaka pt; ,,Rzemiosło w zabfikach kultury
materialnej _ czyIi słów kilka o Prudniku pod panowaniem Habsburgów''. Po wykładzie przemarsz
ulicami miasta do tzul. MaĘiego Gaju, gdzie rozpocznie się Rajd Seniora i uczestnicy skierują się w
kierunku klasztoru oo. Franciszkanów. W celu zachęcenia jak największej liczby osób do
wstąpienia w szeregi Uniwersytetu wydana zostanie ulotka informującą o działalności
Stowarzyszenia oraz miejscach kultury i sztuki na terenie Powiatu Prudnickiego. W ramach
spotkania odbędzie się poczęstunek na który składać się będzie grochówka ugotowana ptzęZ
słuchaczy PUTW kiełbasa z ogniska' chleb ze swojskim smalcem i ogórkiem, ciasto z kawą i



TeresyKamienieckiejHreczaniuk-natemattradycjiwyplataniawia"kó@
będą mieli możliwość, zitedzania Sanktuarium i poznania jego historii podcza' *ytłudu p.
Zbigniewa Małka na temat: ,,Historia Prudnika i Sanktuarium św. Józefd'. odbędą się równióz
konkursy o tematyce historycznej i kulturalnej prowadzone przez p. Franciszka Giin i wspólne
Śpiewy przy ognisku. Dla uatrakcyjnienia Ędu wystąpi zespół wokalny,,Kwiat lotosu'' z Puszyny.

Ż) W dniu 26.06.2013 r' Stowarzyszenie planuj e zorganizować spotkanie kulturalne dla
społeczności powiatu prudnickiego. w trakcie imprezy przewiduje się spotkanie i promocję
ciekawych ludzi związanych z kulturą naszego powiatu: Markiem Karpem - dziennikurr"*.,
działaczem kultury, Karolem Koziarowskim - 

',Człowiekiem roku Ż0l3' , Anną Myszyńską _
poetką' gawędziarką. odbędzie się równiez występ zaproszonego zespołu tanecznego z Czech ,,
Ćeska beseda'' promującego kulturę pogranicza. Podczas spotkania serwowane będzie ciasto, kawai herbata. W dalszej części spotkania zaprezentuje się zespół artystycmy PUTW: ,,Zielony
bukszpan'' z progftlmem ''pt. ,,Rozmaitości naszej codzienności''. ostatnim punktem spotkania
będzie krótkie podsumowanie działalności Stowarzyszenia.

9. Harmonogramls)

Zadanię publiczne realizowanę rv okresie od podpisania umowy do l5.07.2013 r

Poszczególne działarria w zakesie
realizowanego zadania

publicznegora)

Terminy realitacji
poszczególnych działan

Oterent lub innv podnriot
odpowiedzialny

za działanie w zakesie
realizowanego

zadanitr publicznego



I Rajd Seniora I I

- wykonan ie zaproszeń i ulotek l ,o maja20l3 l aur'
- podpisanie umów z prelegentami,
(wykładowcami), animatorem oraz osobą, która | 3 czerwiec 2013 | eurw
będzie prowadziÓ warsztaty podczas rajdu

- zakup produktów na poczęstunek podczas Rajdu l 3-4 częrwięc 2OI3 | eurw
Seniora (na grochówkę, ognisko' ciasto, kawę,
cukier' herbatę)

- zakup paliwa w celu obsługi Rajdu Seniora | 4 czerwiec 2013 l purw
(przewozposiłków, naczyń, sprzętów) 

l l

- pokrycie opłatzadojazd prelegentów i | 5 czerwiec 2013 I purw
animatorów na wykłady i warsztaty 

I lII Spotkanie kulturalne w pOK 
I I

- podpisanię umów z prelegentami, | ,rczerwiec 2013 l aur'
(wykładowcami) otaz zespołem, którzy wystąpią
podczas spotkania i poprowad zą wyl<łady

- zakup produktów na poczęstunek podczas l zs czerwiec 2013 l purw
spotkania kulturalne go

- pokrycie opłatzadojazdzespołów artysĘcznych l ze czerwiec 2013 l purw

10. Zakładarre rezultaty realizacjizadaniapublic^ego'')

I.Zwtększenie wiedzy wśród społeczności Powiatu Prudnickiego na temat obiektów kulturalnych
ważnych dla historii Prudnika.
Ż. Zdobywanie wiedzy na temat kultury sztuki i dziędzictwaPowiatu Prudnickięgo poprzez
uczestnictwo w warsztatach, spotkaniach i pogawędkach o tematyce kulturalnej zludź:ni
zasłużonymi w prudnickim,'światku'' kulturalnym
3. Wymiana doświadczeń poprawi jakość dziaŁananarzecz osób w wieku emerytaln5rm
4. Propagowanie historii' sztuki i dziedzictwa narodowęgo w śród ludzi starszych oruz krzewienie
ich wśród młodszych uczestników spotkań.



Iv. Kalkulacjaprzewidywanychkosztówrealizacjizadaniapublicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.
Rodzaj kosztówl6)
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Koszt
całkow
itv
(w zł)

z tego
do pokryoia
z wnioskowanej
dotacii (\ł,zł)

z tego
z finansor.vych

środków
lvłasnych,
Środkórv

z innych źródeł,
w tym rvpłat

i opłat
adresatólv
zadania

publicznegorT)
(w z-ł)

Koszt
do poxry-ctr

z wkładu
osobołvego.
w Ęvm pracy
społecanej
członków

i świadczeń
wolontariuszl'

(w zł)



I Koszty
rnervtorycznels)
po stronie ... (nazrva
Oferenta.)1e):

l)Prudnicki Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Animator gier i zabatv

Prelegent I - N'larcin Husak

Trener warsztatów * Teresa
I(amieniecka l lreczaniuk

Prelegent ll
Małek

Zbigniew

Dcljaz<l na \ĄTstęp zespołu
,,Krviat lotosu" z Puszyny

Dojazd na $Ystęp zespołu
Czech ,,Ceska beseda"

Dojazd na warsztaty pani
l{alirienieckiej Hreczaniuk

"t

1 zadantę - przygotowanie
grochówki,
ciasta,

uplęcZenle
przygotowanie

kiełbasy na ognisko,
zaparzenie kawy oraz
he rbary, przygotowanie
umó*'. rłykon ani e zaproszeń

II zadanie -
przygotowanie kawy
herbaty, upieczenie ciasta
przygotowanie umów

Koszty' paliwa związwte z
orga*izacją pierwszego
zadania - zakup paliwa w
celu obsługi Rajdu Seniora

*
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75
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75

0.00

0.00

0.00

375

Ż25

0.00

II Koszty obsłu'gi'"r zadania
publicznego, I'v tym koszty
adnrinistracyj ne po stronie
(nazwa Oferenta)1e);
l)Prudnicki Uniwersytet
Tr'zeciego \Ą/ieku



Artykuły biurowe _ w celu
wykonania zaproszen

KoszĘ optacowania
lłydania biuletynrr

l(oszt3l I poczęstunku
zakup prodl;któw na
grochórvkę, na smalec )

ognisko i zakup ogórków
kiszonych, ciasta, kawy
cukmiherbatyiinne

Koszty II poczęstunku -
zakup ciasta

1

50

100

50

50

8.00

7.00

3.00

Kpl.

szt

szt

sń

50

400

700

1s0

50

400

700

150

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ilI Inne koszty, w Ęm koszty
rvyposażenia i promocji
po stronie ... (nazrł'a

. lł'
Uterenta )' 

' ':

1 )Prucinicki Unirversytet
Trzeoiego Wieku

Warnik na rvodę potrzebny
do realizacji obsfugi zadania
* zastąpi zakup kilku
tennosów i pozwoli
zapobiec marnotrawstrvu
zaparzonych rv nich
napojów.

Splzęt na cele organizacyjne
zadań (sztućc 8, ta1etze,
kubki itd.)

Plakiętki rajdowe do
realizacji zadania

i

1

100

200

150

0.70

szt

zestaw

szt

Ż00

150

70

200

150

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00
IV ogółem: 2900 2000 0,00 900

Ż. Przerłidywanęźródłafinansowaniazadaniapublicznego

1 Wnioskorvana krvota dotacj i

2000 zł 69%
2 Srodki finansowe właqnel']

.... zł .%

1
J

Środki finansowę z innych źrÓdeł ogółem (środki finansowe wynienione
lv pkt 3. I 

-3.3;rrr .zŁ .%

3.1 rvpłaty i opłaty adresatów zadania publicmego]'_r

'zŁ .%

3.Ż środki finansowe z innych zrÓdeł publicmych (lv szczegÓlności: dotacje z budżetu państwa
luLr budzetu jednostki samorządu tervtorialnęso. fundusn'celowł'ch" środki z fundusn'



lulr budżetu jędlrostki samorządu terytorialnego' firnduszy celowych, środki z funduszy
struktural nych)rr) .. zł .%

aa
-). ) ptlzostałe17]

.. zł .%

4 Wkład osobowy (w tym świadczeilia wolontariuszy i praca społecana członków)
900 zł 3r%

5 ogółem (środki wynrienione w pkt 1--_1)

2900zł 100 V"

3. Finansolve środki z innych źródeł publicznych2l)

Urvagi' które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Nazrł'a organu adnrinistracji
publicznej lub innej jednostki
sek1clra IlnansÓw publicznych

Krvota środkÓw
(rv zł)

.htfornlacja o Ęm.
cz-v rvniosek (o1bńa)

r.l plryznanie Środkórv
został(-a; rgzpatrzony(_a )

poz}t-vwnie. cz-v też nie
został(-a) .jeszcze
rozpatrzon_y(-a)

Tennin rozpatrzenia -lv przypadku rvnioskÓr'v
(o{brt} nierozpatrzonych

do czasu złoŻenia
ninie.jsze.j oiertl,

TAK,NIF,1)

.IAKJNIEI)

TAK/NIEI)

TAK/'l\1E,1)

'ly'" {lrne wybrane i*formacje dotyczące zadania publicznego

1 . Zasoby kadrowe przewidy\łane do rłykorzvst alia przy realizacj i zadania publicznego?2)

Stowarzyszenie posiada doświadczenie w organizacji spotkan i konferencj i. Zarząd PUTW składa
się z osób biorących udział w różnych projektach i zadartiach. posiada wiedzę i doświadczenie.

1'' Zasob7- rzeczowe oferenta/oferentówt) przęwidywane clo vlykorzystania przy realizacji zadarria23)

Proj ektoą apar at foto gr aftczny' laptop
Sala widowiskowa w PoK udostępniona Zostanie zadarmo,bezzaarryaŻowania wkładów
finansowych.

3' Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicmych podobnego rodzaju (ze wskaeaniem, lctórę z tycb zadań
realizorvanę były v'e współpracy z administracją publiczną)

i. Konkurs grantowy organizo\^/any w ramach Programu Polsko _Amerykańskiei Fundacii



WblnoŚci 
',Uniwersytety Trzeciego Wieku" realizowanego przezFundację ola uniwe.sytetu

Jagiellońskiego - 20a9r.
2. Dotacja z2al0 r'. ,,Aktywizacja intelektualna i społeczna seniorów oruzintegtacja
środowiskao' - Gmina Prudnik
3. Dcltacja z201I r. nazadanie pt: .,Aktywizacja intelektualna i społeczna seniorów oraz
prowadzenie aktywnyclr form spędzania czasu poptzezprowadzenie zajęć, seminaryjnych systemem
r.varsztatowrytn i uczestnictwo w aktywnych tbrnrach cZaSLl rvolnego olaz plowadzenie clziałalności
inlbrrnacyjirej i wydar.łrriczej" - Gmina Prudnik
4. Dotacja na zotganizou'anie konferencj'i pt.: 

',Kierurrki 
działalności UTW na najbliższe\ata,

r.v.vchodzące naprzeciw zaistniałym zmianom społecznym, demograficznymi ekonomicznym oraz
zdro..votnym'' w-ramach obchodórł. roku2}I2jako roku UTW * Gmina Prudnik

4. lntbrmacja, cry ot-erent/ot-erencil) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadaniapubiicmego w trybie, o którym mowa w ań. 16
usi. 7 ustaw1' z dnta?4 kwietnia 2003 r. o działalności poŻytku publiczrego i o wolontariacie

Nie dotyczy

oświadczam(--v)' ze:
1) propr:nowane zadanię publiczne rv całości mieści się w zakresie działalności pozytku publicznego oferęnta/ oferentów]);
2) rł ramach składanej ofert-v'przewidujemy pobieranie/niepobieratiel)opłat od adręsatów zadanią
3l oferent/ol'erenci1]jestisąr )zwiąanyi_ni1 niniejszą ofertą do dnia ..........'.....'.'.......'.''..;
4} w zakresie zwiłpanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazyw'aniem danvch
osoborłych' a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dofyczą, złożyły stosowne
oświadczęnia zgodnie z ustawą z dniaZ9 sierpnia |997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 20a2 r. Nr 10i, poz. 9?ó. z
późn. zm.);
5) oferent/oferencil) składający niniejszą ofertę nie za\egĄ-ją1lzalega(-ją)1) z opłacaniem należności z Ętułu zobowiązan
podatkorł,5 ch/składek na ubezpieczenia społecmel);
6) dane określone w części l niniejszej oferty są zgodne z Krajolvym Rejestrenr Sądowym/właściwą ewidencjąl);
7) ivsrystkie podane w ofercie oruz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktyóznynr.

(podpi s osoby upoważnionej
lub podpisy osÓb upor.vażnionych

do składania clświadczeń woli w irnieniu
oferenta,'otbrentórv l ))

4ó fu'ł,S ł

Załączniki:
1. Kopia aktrialnego oclpisu z Krajorvego Re.iestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji2a).
2" W przypadku rł1''boru innego sposobrr reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajorr'ego
Rejestru Sądowego lub innego właŚciwego rejestru - dokument potrvierdzający upoważnienie do działania w irnieniu
otbrenta(-Ów)'

Poświadczęni e zloŻeniaof''ty"'

ć-,r.
Data



A r}rr cltac.| e urzędowers)

i 1 Niepotrzebne skreś1ić.

:l Rodzaienr zadaniajest_iedno lub ivięcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustaw1' z dnla24 kł'ietnia 2003 r. o działa1ności pożytku
pLrbiiczncgo i o uoiontariacic.

:lKaŻdy z oferentów składających ofertę rvspólną przedstawia swoje dane. Koiejni oferenci dołączają lłłaściwe poia.

't; Fornra pfa\Ą'na oznacza fłlrmę działalności organizacji pozarządowej- podmiotB, jednostki orgarlizacyjnej olrreśloną na podstawie
obowiązu.iących przepisÓą w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyine działająóe na poclstawie
pr'zepistilł o stosunku Panstwa do Kościoła Katolickiego w RzeczypospoliĘ Polskiej, o st<lsunku Państwa do innych kosóiołow i zwiąkÓw
lvyznaniorłyclr oIaZ o gwarancjach rvcllności sumienia i rłyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują pror,vadzenie działalności poż}.tku
publicznego. uczrriowskie klrrby sportorł,e, ochottricze straże pożarne oraz inne. NaleŻy zaznacz1,e odpow;órlnią formę lub lłpisać inną.

s; Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

e; \1,r zależrrości od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) osiedle" sołectrł'o lub inna iednostka pomocnicza. Wypełnienie nieobowiązkowe. Należy w1pełnió, jezeli zadanie publiczne propcnowane
clo realizacji nrł być realizowane w obrębie danej jednostki.

*; Nie rl''vpełniać w ptzypadku miasta stołecmego Warszawy.

l1 l}ot-vczy oddziałów terenowych, _placówek i innych jednostek organizac-vjnych olbrenta. Należy w1pełnić, jeśli zadanie ma być
re*lizorvane rv obrębie danej jednostki organizacyjnej.

ic) Należy określić, czy podstawą są zasady okręŚlone w statucie, pełnomocnictwo. prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko ofert.i
rvspólnej.

Ill Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwesĘcji.

12) Opis nlusi być spójny z harmonogramem i kosźorysem. W przypadku ofety wspólnej - należy wskazać dokładny podział działan w
ramacli realizacji zadania prrblicznego rniędzy składaiącymi ofertę wspólną.

l:; W harnlonograrnie należy podać terminy roąoczęaia i zakończenia poszczególnych działańoraz liczbor.ve określenie skali działan
pianor.van}'oh przy realizacji zadanta publicznego (tzn. tniat adekr.vahych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczęń udzielanych
t1'godnirrrvo' miesięcznie, liczba adresatów.|.

lłlOpis zgcldn.v z kosztotysem.

lj) Nalcży opisać zakładane rezul1aty zadania publicznego - czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do
rozlviązania problemu społecznega 1lb złagodzi iego negatywne skutki.

1ó) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usfug, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

l r l Dot}'cz}' jedynie rłspierania zadania publiczriego.

isl Należy wpisać koszty bezpośrednio zlvięane z celem realizorvanego zadania publicznego.

19)w prz,v_padku of'erty' wspÓlnej kolejni of-erenci dołączają do tabeli informację o swrrich kosztach.

zol Należy wpisać koszty związane z obsfugą i administracją realizowanego zadania, które zwipane są z wykon1łvaniern działań o
charakterze aclministrac1jnym, nadzorczynr i kontrolnym, rv tym obsfugą finansową i pra*ną pĄektu-



2l) \łipełnienie fakultatywne - umożliwia zawarcię w umowie postanowienią o któĘ/m mowa w $ 16 ramowego wzoru umowy'
stanclrviącego załączrlik nr 2 <to razp<>rządzenia Minisha Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2"0t0 r. w rp.ui'oi. vzoru ofertyi
ranowego \Ązoru ulnoiły dot5'czących realizacji zadania publicznego oraz Wzoru sprawozdania z wykonania tego zad_ania. Dotyczyjed1,nie
o|cńy r.vspierania r'ealizacji załlania publicanego.

z:1 lnlotmacje o kwalifikacjach osób. które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicmego, oraz o kwalifikacjach wolontariusz'l: W
prz'vpałlku ofbr'ty r'vspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponującycń nimi ot-ererltó1v.

::; Np. lokal' sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczow,e do dysponującyc1r nimi oferenkjr'v.

:ł; Orlpis mrrsi być zgodny z aktua|nym stanem fal'{ycznym i prarvnym, niezależnie od tego, kiedy został wydmy.

:s; Wypełnia organ administracji publicznej.


