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OFERTA
ORGANIZACJI P 0ZARZĄDOWEJ(-YCH) / @

o KTORYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNrA 24 KWTETNTA 2003 R.
o DZLAŁALNOŚCI PoZYTKU P|JBLICZNEGo I o WoLONTARIACIE

(Dz.U. ZŻ010 R. NR 234,PoZ.1536) 1)

r ealizacja zadania pu b I i czn e go

RoloMania w Boguchwale - organizacja i przeprowadzenie zajęc dla dzięci i młodzieŻy w zakresię
naukijazdy na rolkach na terenie skateparku w Boguchwale.

(tytuł z adani a pub l i c zne go)

W FORMIE
WSPARCIA REAL IZACJI ZADANIA PABLICZNE G O PF.ZEZ

Urząd Miasta i Gminy Boguchwała
( o r gan admi ni s tracj i pub li c znej )

składana na podstawie przepisów działull tozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacię

I. DANE oFERENTA / OFERENTÓW') 3)

1) dane oferenta: Stowarzyszenie Współpracy i Rozwoju ,rProgres''

2) forma prawna: n)

(X ) stowarzyszenie (
( ) kościelna osoba prawna (
( ) społdzielnia socjalna ( tnna.

nr REGON: 180387479

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

0000304297
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 6)

24.04.2008
5) nrNIP: 5170371092

6) adres:
miejscowość: Mogielnica 209E
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7)
gmina: Boguchwała powiat: 8) Rzeszowski
wojewódawo: Podkarpackie
kod pocztowy: 36-040 poczta: Boguchwała



7) tel.: 606622201 faks: nie dotyczy e-mail: SProgres@onet.pl

8) numer rachunku bankowego:
nazwa banku:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Podkarpacki Bank Spółdzielczy o. w Rzeszowie Nr rachunku: 33 8642 1126 20121145 0904 0001

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta / oferentów t):

a) Rafał Rojowski - Prezes
b) Lidia Buda-oŹóg - Wiceprezes
c) Malta Włodyka _ Sekretarz

10) nazwa, adres i te|efon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o
którym mowa w ofercie: 9)

Stowarzyszenie Współpracy i Rozwoju ,,Progres'',36-040 Boguchwała, Mogielnica 209E Te|. 606622201

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień doĘczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego)
Rafał Rojowski _ 606622Ż0l

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pozytku publicznego

Stowarzyszenie Wspołpracy o Rozwoju Progres działazgodnie z ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz
własnym statutem. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, jest dobrowolnym
zrzeszeniem mającym na celu:

1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich gminy Boguchwała
oraz akty.rvizacja ludności wiejskiej i promowanie innowacyjnych rozwiązafi w tym
zakresie.

2. Promowanie udziału organizacji pozarząrJowych w budowie społeczeństwa
obywatelskiego, wspierania demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego
w lokalnej społecznoŚci.

3. Ochrony interesów społecznoŚci lokalnej oraz swoich członków w ramach
obowiązuj ącego porządku prawnego.

4. Wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi Mogielnica w gminie Boguchwała,
polegającego na integracji ładu Środowiskowego (ekologicznego), gospodarczego,
społecznego i przestrzennego.

5. Angażowanie ludności do różnorodnych form ftzycznych i aktywnoŚci ruchowej.
6. Organizowanie warsztatów, pokazów, treningów, w celu wszechstronnego rozwoju

sprawn oŚc i flzy cznej i u mysłowej.
7 . Integrowanie organizacji pozarządowych.
8. Przyczynianie się do tworzenia tożsamości środowiskowej organizacji

pozarządowych.
9. Pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami.
10. Pomoc w prezentowaniu dorobku organizacji władzom państwowym,

samorządoWYffi , sektorowi gospodarczemu oraz szerokiej publiczności.
11. Promowanie wspóldziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i

gospoda rc zy m 9 szerzen ie oświaty.

b) działalność odołatna oozvtku oub|iczneso - nie dotvczv.



13) jeżeli oferent / oferenci') prowadzi l prowadząl) działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców
b) przedmiot działalności gospodarczej

NIE DOTYCZY

II. INFORMACJA O SPOSOBIE REPREZENTACJI OFERENTOW WOBEC ORGANU
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WRAZ ZPRZYTOCZENIEM PODSTAWY PRAWNEJ 10)

NIB DOTYCZY

III. sZC7'EGoŁowY ZAKRES RZECZoWY ZADANIA PUBLICZNEGo PRoPoNowANEGo
REALIZACJI

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

W związku z bardzo duzym zainteresowaniem mieszkańców jazdą na rolkach Stowarzyszenie
Współpracy i Rozwoju ,,Progres'' postawiło sobie za cel stworzenie możliwości nauki jazdy na
rolkach dla dzieci i młodzieŻy poprzęz otworzenie szkółki rolkowej na terenię skateparku
położonego na płycie Rynku w Boguchwale. Celem głównym projektu są zajęcia z podstaw
jazdy, dla osób stawiających pierwsze kroki, atakże dla tych ktorzy radzą sobie na rolkach, ale
chcą doszlifować swoje umiejętności. Zajęcia byłyby prowadzon e przez młodych, energicznych i
pełnych entuzjazmu instruktorów. Poprzez bezpłatne uczestnictwo w zajęciach dla dzieci i
młodzieży z terenu Miasta i Gminy Boguchwała chcemy zaoferowaó dzieciom naukę jazdy na
rolkach wraz z ćwiczeniami ogólnorozwojowy, tak aby jak najwięcej dzieci i młodzieŻ zachęcić
do aktywnego spędzania wolnego czasu. Aby osiągnąć ten ce| i włączyć do akcjijak największą
liczbę uczestników proponujemy również bezpłatne wypoŻyczenie rolek. Celem dodatkowym
jest zwiększenie bezpieczeństwa osób jeŻdŻących na rolkach, poprzez zorganizowanie zajęc w
miejscu dostosowanym do uprawienia tej dyscypliny sporlu. Kolejnym celęm projektu jest
promocja akcji noszenia odblasków' Aby zręalizowac ten cel chcemy zakupic opaski odblaskowe
i wręczyć każdemu uczestnikowi. W chwili obecnej duŻa częśc dzieci i młodzieży dojeŻdŻa do
Szkółki Ro|kowej do Rzeszowa i są one odpłatne. Mając własną infrastrukturę tj. skatepark na
płycie Rynku Miejskiego uważamy, że zajęcia mogą się odbpvaó na naszym tęrenie . Byłaby to
znakomita promocja Rynku Miejskiego w Boguchwale, a jednocześnie ciękawa propozycja
spędzenie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz
skutków

DO



W związku z duŻym zainteresowaniem jazdą na rolkach naszym celem jest organizacja zajęć nauki jazdy
na rolkach dla dzieci i młodzieży w formie szkółki rolkowej' która do tej pory na terenie Miasta i Gminy
Boguchwała nie jest prowadzona, a na terenie Miasta Rzeszowa prowadzona jest odpłatnie. Nauka byłaby
prowadzona przez wykwalifikowanych instruktorów. Adresatami tych zajęć będą dzieci i młodzieŻ z
naszego terenu. Jesteśmy pierwszym i jedynym stowarzyszeniem, które w Boguchwale pragnie
propagować zdrowy tryb Życia poprzez aktywność fizyczną w formie nauki jazdy na rolkach. Kierując się
bezpieczeństwem obywateli chcielibyśmy stworzyć miejsce, w którym moŻna bezpiecznie jeździć na
rolkach i pod okiem instruktorów podnosić swoje umiejętności. Aby móc jak najlepiej realizować cele
zawarte w statucie stowarzyszenia, a tym Samym dotrzeć znaszą ofeftą do jak najszerszej grupy dzieci i
młodzieŻy wskazana jest pomoc Miasta i Gminy Boguchwała, gdyŻ realizowanie planu załoŻonego
przekracza mozliwości finansowe Stowarzyszenia. Mimo, Że jesteśmy Stowarzyszeniem działającym od
2008 roku, to przez ten okres Zarząd, który kierował jego pracami' nie realizował Żadnych zadań' Pod
koniec czerwca 20l5 roku został powołany nowy zarząd, który wraz z członkami Stowarzyszenia załoŻył
sobie ambitne cele, do których realizacji są niezbędne środki finansowe' których na chwilę obecną jest
brak. Stowarzyszenie złoĄło 4 róŻne projekty, w których zawarliśmy Szereg róŻnego rodzaju zadail
aktywizujących zycie lokalne mieszkańców.

Projekt ,,RoloMania w Boguchwale" rozpoczą|by cykl projektów pod nazwą MojaMania.
W przygotowaniu jest propozycja na okres zimowy: ŁyżwoMania - rea|izacja na Lodowisku
w Boguchwale, w ramach zajęć faku|taĘwnych na lekcjach wychowania fizycznego, AniMania -
zajęcia dla najmłodszych, realizacja w okresie wiosennym na płycie Rynku Miejskiego przez zespół
animatoreĘ BikeMania - zajęcia rowerowe' prowadzone na ścieżce rowerowej Rzeszów _
Boguchwała, i w końcu w okresie wakacyjnym MeloMania, koncerĘ z rrykorzystaniem sceny
Rynku Miejskiego w Boguchwale. Celem projektów z cyklu MojaMania jest integracja
miejscowoŚci z gminy Boguchwała oraz pogłębianie tożsamości obywatelskiej w lokalnej
społeczności. Przedmiot projektu i działania z nim założone odzwierciedlają cele przedstawione
w Statucie Stowa nla.

3. opis grup adresatów zadania pub|icznego

Dzieci i młodzieżze szkół podstawowych' gimnazjów Miasta i Gminy Boguchwała.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji
w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób
zadaniatt)

inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego,
przyczyni się to do podwyzszenia standardu realizacji

Nie dotyczy.

5. Informacja, C4 W ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci l) otrzymał l otrzymali ') dotację na
dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które
zostały dofinansowane' organu' który udzielił dofinansow ania, oraz daty otrzymania dotacji '')

Nie dotyczy.

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji



Naszym celem jest propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu, w szczególnościjazdy na rolkach
oraz rozbudzenie wśród uczestników umiłowania do spottu, a jednocześnie rozwoju ich indywidualnych
umiejętnoŚci i zasady fair - play, atakŻebezpiecznego poruszania się po mieście w odblaskach' Swoimi
działaniami chcemy zachęcić do uprawianiaprzez cały rok jazdy na rolkach.
Dodatkowymi celami stowarzyszenia są:

1. Wdrazanie uczestników do samodzielności i odpowiedzialności za innych,
Ż. Tworzenie możliwości współdziałania w grupie,
3. Czynny wypoczynek w celu poprawy ogólnej kondycji flzyczne.j,

anie sportu iako zdroweeo stylu zvcia.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Rynek Miejski w Boguchwale.

8. opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego 12)

Stowarzyszenie Współpracy i Rozwoju ,,Progres'' w okręsie od września do listopada planuje
przeprowadzenie zajęć nauki jazdy na rolkach wraz z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi . Zajęciabędą
odbywały się dwa razy w tygodniu po 1 godzinie 4 grupy wiekowe po 20 osób. I grupa - dla dzieci
początkujących, II grupa dla dzieci zaawansowanych, lll grupa d\amłodzieŻy początkującej, IV grupa dla
młodzieŻy Zaawansowanej. Na wstępie realizacji projektu pragniemy wykonać akcję promocyjną
zachęcĄąc dzieci i młodzieŻ do zajęć, na rolkach. Po to aby brać udział w zajęciach niezbędne jest takze
zakupienie chociazby kilku podstawowych ochraniaczy dla dzieci _ w sytuacji' gdy któreś dziecko nie
będzie posiadać np. kasku bądźgdy tego kasku zapomni nazajęciaorazniezbędnego Sprzętu do treningu,
atakŻe Zestawu odblasków' które uczestnicy zajęć, otrzymają od nas. Wszyscy uczestnicy zĄęcbędą
ubezpi l.

g. Harmonogramt3)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od l.l0.2015r. do Ż0.I1.2015 r.

Po szcze góIne dziułan ia w
za k r e s i e r eal ix,ow ane go
zadania p ub licznegot a)

Terminy realizacji po szczegó lnych
działuń

Oferent lub inny podmiot
odpowiedzialny za działanie w zakresie

re a lizow ane go zadan ia p ub I ic zn e g o

Akcja promocyjna Wrzesień 20l5 Stowarzyszenie Współpracy i Rozwoju
Progres ,,Mogielnica"

Zakup Sprzętu Wrzesień 20l5 Stowarzyszenie Współpracy i Rozwoju
Progres ,,Mogielnica"

Ubezpteczen ie uczestn ików Wrzesięń 20l5 Stowarzyszenie Współpracy i Rozwoju
Progres ,,Mogielnica"

Realizacja zajęc l.l0 do 20.Il.Ż0I5
Stowarzyszenie Współpracy i Rozwoju
Progres ,,Mogielnica"



to. Zakladane rezu lta ty r ealizaci i zadan ia pu blicznego l s)

Wsparcie finansowe udzielone przez Miasto i Gminę Boguchwała zostanie wykorzystane w głównej
mierze na wynajęcie instruktorów, ubezpieczenie uczestników, zakup niezbędnego sprzętu do
prowadzeniazajęć,, co tym samym umożliwi bezpłatny wstęp na zajęcia wszystkim chętnym zapisanym.
W dalszej perspektywie czasu daje to możliwość wyszkolenia jak najszerszej grupy dzieci i młodzieĘ w
zakresie jazdy na rolkach, co doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa na naszych ulicach czy też
chodnikach. Realizacja zadania przyczyni się również do upowszechnienia jazdy na rolkach wśród
mieszkańców naszego Miasta i Gminy, a także propagowanie bezpiecznego poruszania się na rolkach i
uĄ.wania odblasków. Jedną z najważniejszych korzyŚci pĘnących z realizacii tego zadania jest
pokazywanie młodzieży szkolnej a|ternatywnego sposobu spędzania wo|nego czasu poprzez sport i
rekreację oraz w głównej mierze naukę i poprawę techniki jazdy na rolkach. Stowarzyszenie zapewni
a|ternatywną,bezpieczną formę spędzania wolnego czasu' atakże poprawi zdrowie uczestników zajęć.

IV. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTOW REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

l. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp. Rodzaj kosztów16)
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o
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E'a
N
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Koszt
calkowity

(w zł)

z tego do
pokrycia z

wnioskowanej
dotacji
(w zł)

ztego z
finansowych

środków
własnych,
środków

z innych źródeł,
w tym wpłat

i opłat adresatów
zadania

publicznegolT)
(w zł)

Koszt do
pokrycia
z wkładu

osobowego.
w tym pracy
społecznej
członków

i świadczeń
wolontariuszy

(w zł)

I

Koszty mery..toryczne lE)

po stronie Stowarzyszenia
Współpracy i Rozwoj u,.Progres"
(nazwa Oferenta)te\:

Zakup sprzętu i wyposazenia
rolkowego oraz sprzętu
niezbędnego do prowadzenia zajęć

6
200 kpl r200.00 I 200.00 0 0

Koszty prowadzenia za1ęć
I caloś

ć
2200.00 2200.00 0 0

Ubezpieczenie uczestników . 80 14 Szt. rt20 1t20 0 0

Zakup odblasków z nazwą projektu
idyplomów

80 )5 Szt. 200 200 0 0

II

Koszty obsługi 20) zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne po stronie
Stowarzyszenia Współpracy i
Rozwoju ,,Progres"
(nazwa Oferenta)1e)'.

0 0 0 0 0 0 0



III

Inne koszty, w tym koszty
WyposaŻenia i promocji po stronie
Stowarzyszenia Współpracy i

Rozwoju ..Progres"
(nazwa Oferenta) 1e):

Plakaty

r0

5

Szt.
s0,00 0

50.00 0

tv Ogólem: 1770,00 4720,00 50,00 0,00

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego:

3. Finansowe Środki z innych źródeł publicznych 2l):

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. INNE WYBRANE INFoRMACJE DoTYCZĄCE ZADANIA PUBLICZNEGo

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego 22)

Członkowie Stowarzyszenia - praca w przygotowaniu sprzętu, organizacja treningu _ 3 osoby'
praca darmowa na rzęcz organizacji zajęc,
Trenerjazdy na rolkach - l do 2 osób.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów l) przewidywane do wykorzyst ania przy realizacji
zadania23)

Wnioskowana kwota dotacji 4720.00 99.00

2 Srodki finansowe własne ' 0.00
Srodki finansowe z innych Źródeł ogółem (środki finansowe rłymienione
wpkt3.l-3.3)rr)

50,00 r,00

3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego r7)

3.2
środki finansowe z innych Źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu
państwa lub budzetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z
funduszv strukturatnvch) 1 7)

3.3 pozostałe 17) sponsoring
s0.00

4
Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)
wolontariat (członkowie Stowarzyszenia)

5 ogółem (środki wymienione w pkt l-4) 4770,00 l00o/"

Nazwa organu adm inistracj i
publicznej lub innej jednostki
sektora finansów publicznych

Kwota
środków

(w zł)

Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o
przyznanie środków został (-a)

rozpatrzony (_a) pozytywnie, czy też nie
zostal (-a) jeszcze rozpatrzony (-a)

Termin rozpatrzenia -
w przypadku wniosków

(ofert) nierozpatrzonych do
czasu zlożenia n i n iejszej

nfprfv
TAKiNIE
TAK/T{IE't
TAK'NIE ')
TAK/NIE "



Promocja jazdy na rolkach w lokalnej prasie, na stronie internetowej stowarzyszenia, transport
sprzętu - wykorzystanie samochodów prywatnych.

3. Dotychczasowe doświadczenia
(ze wskazaniem, które z Ęch
publiczną)

w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju
zadań realizowane były we współpracy z administracją

Stowarzyszenie nie real izowało podobnego zadania.

4. Informacja, CZY oferent/oferencil) przewiduje(-ą)
w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z
pożytku publicznego i o wolontariacie

zlecać realizację
dnia 24 kwietnia

zadania publicznego
2003 r. o działalnoŚci

Nie dotyczy.

oświadczam (-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/

oferenterr.+);
Ż) w ramach składanej oferty przewidujemy pebieranłelniepopieranie l) opłat od adresatów zadania;
3) oferent/ofureneit jest/ąt związany(-ni) niniejszą ofertą dodniaŻO.11.20l5r.
4) w zakresie związanym z otwarlym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

i przekazywaniem danych osobowych, a takŻe wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby,
których te dane dotyczą, złoŻyły stosowne oświadczęnia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. zŻ00Ż r. Nr 101, poz. 926, z poźn. zm);

5) oferent/efereneił składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacuiem nalezności
podatkowych/składek na ubezpieczeni a s połeczne l );

z tytułu zobowiązań

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą
ewidencjąl),

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym Stanem prawnym
i faktycznym.

StowarzYszente
Wspołprary i Rozwoiu,,Progres"

Ll'łlł:l1'Jul'1.[ll'lffi?l; Ą il uń*^p--
'- -qĄUD$...* *

( pod p i s os oby u |tlw ażn i o ne j
lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu
ofe re nt a/ ofe re nt ów ] ) )

Data. 19.09.2015 r.



Załączniki:
l. Kopia akfualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego Ęestru lub ewidencji 2a).

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofeńę wspólną niż wynikający z Krajowego
Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upowźnienie do działarria w imieniu oferenta(-
ów).

Poświadczenie złożenia ofe



OBJASNIENIA:
1) Niepotrzebneskreślić.
2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

działalności pozy'tku publicznego i o wolontariacie.
3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączĄą właściwe pola'
4) Forma prawna oznacza formę działalnoŚci organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na

podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje' osoby prawne ijednostki
organizacyjne działa1ące na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności Sumienia
i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby
Sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne' Nalezy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podaó nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.
6) W zależności od tego, wjaki sposób organizacja lub podmiot powstał.
7) osiedle, Sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nieobowiązkowe. NaleĄ wypełnic, jeżeli zadanie

publiczne proponowane do realizacji ma byc realizowane w obrębie danej jednostki.
8) Nie wypełniac w przypadku miasta stołecznego Warszawy.
9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić' jeśli

zadanie ma byc realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.
l0) Należy okreś|ic, czy podstawą są zasady okreś|onę w statucie' pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa.

Dotyczy tylko oferty wspólnej.
l l ) Wypełnić ty|ko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
l2) opis musi być spójny z harmonogramem ikosztorysem. W przypadku oferty wspólnej-należy wskazać dokładny

podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.
| 3) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie

skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania
publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

l4) Opis zgodny z kosztorysem.
l5) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego - czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania

przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki'
l6) Na|eży uwzględnic wszystkie planowane koszty' w szczęgólności zakupu usług, zakupu rzęczy, wynagrodzeń.
I7) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
18) Nalezy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.
l9) W przypadku oferty wspóInej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.
20) Nalezy wpisać koszty związanę z obsługą i administracją realizowanego zadania,które związane są z wykonywaniem

działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym' w tym obsługą finansową i prawną projektu.
21) Wypełnienie fakultatywne - umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w $ 16 ramowego

wzoru umowy' stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia
2010 r. w sprawie wzoru oferty iramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego orazwzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacli zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach
wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi
oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiaĘ' W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do
dysponuj ących nimi oferentów.

24) odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, nięzalężnie od tego, kiedy został wydany.
25) Wypełnia organ administracji publicznej.


