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Zata_czniki do rozporz^dzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia (poz. ...)

Zalqcznik nr 1

WZOR

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypetniania oferty: , v

Oferty nalezy wypetnic wyt^cznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy pos|C2eg6?nych
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdk$, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ze nalezy skreslic niewtasciwa, odpowiedz, ,
prawidtowg. Przyktad: ,,pobiGranio*/niepobieranie*//.

fvf

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do ktorego adresowana jest oferta

2. Tryb, w ktorym ztozono ofertQ

3. Rodzaj zadania publicznego1}

4. Tytut zadania publicznego

S.Termin realizacji zadania publicznego2)

Prezydent Miasta todzi

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie
Nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oswiaty i wychowania

Promocja i przeprowadzenie dziatah zach^caj^cych do studiowania w todzi
poprzez realizacjQ w trakcie todzkiego Salonu Maturzystow Perspektywy
,,Gry Miejskiej"
Data
rozpocz^cia

20.07.2016 Data
zakohczenia

14.09.2016 r.

II. Dane oferenta (-6w)

1. Nazwa oferenta (-ow), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sa^dowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jezeli jest inny od adresu siedziby)
Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w todzi
Forma prawna - fundacja
Numer KRS - 0000399065
adres: pi. gen. J. Hallera 1, 90-647 todz
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osob upowaznionych do
sktadania wyjasnieh dotycza.cych oferty (np.
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Prezes Fundacji
Joanna Milczarek
joanna.milczarek@fumed.pl
tel. 508 403 196
www.fumed.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczegolnosci celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorcow zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wktadu osobowego iub rzeczowego

W ramach zadania publicznego planujemy przeprowadzic ,,gr$ miejska/' podczas todzkiego Salonu Maturzystow 2016,
realizowanego w pierwszych dniach wrzesnia w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w todzi. Gra
zorganizowana zostanie we wspotpracy z organizatorem Salonu Maturzystow 2016 (Perspektywy), gospodarzem Salonu
Maturzystow 2016 (Uniwersytet Medyczny w todzi) oraz todzkimi uczelniami (Uniwersytet todzki, Politechnika tddzka). Gra
skierowana be_dzie do gosci targow edukacyjnych (mtodziez szkolna, opiekunowie) a jej celem be_dzie promocja todzi
Akademickiej jako atrakcyjnego miejsca do studiowania i rozpoczqcia sciezki zawodowej; promocja todzkich uczelni, atrakcji

2)

Rodzaj zadania zawiera sie. w zakresie zadah okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie.

Termin realizacji zadania nie moze bye dtuzszy niz 90 dni.



miasta, todzkich firm oferuj^cych pracQ studentom i absolwentom.
Wktad osobowy:
Wktad rzeczowy:
Miejsce: kampus Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi (ul. Pomorska 251)
Data: 6-7.09.2016 r.

2. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego

Wzmocnienie wizerunku todzi jako miasta akademickiego, odpowiadajqcego potrzebom ludzi mtodych - studentow i
absolwentow;

Wzbudzenie zainteresowania studiami w todzi, w tym na Uniwersytecie Medycznym w todzi;

Poszerzenie wiedzy uczestnikow gry na temat oferty edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej todzi, wspotpracy
kSdzkich uczelni z pracodawcami, nowosci w ofercie ksztatcenia na najwi^kszych todzkich uczelniach.

Zwie_kszenie zainteresowania uczestnikow todzkiego Salonu Maturzystow studiami w todzi.

Prezentacja bazy naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w todzi szerszemu gronu odbiorcow.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego (w przypadku wi^kszej liczby kosztow
istnieje mozliwosc dodania kolejnych wierszy)

Lp.

Rodzaj kosztu

Opracowanie scenariusza sktadajgcego siQ z fabuty,
mechanizmu gry i zadah dla graczy oraz obstuga graczy
w dniu targow
Druki

Koszty ogotem:

Koszt catkowity

(zt)

12000

1000

13000

do poniesienia
z wnioskowanej

dotacji3)

(zt)

10000

0

10000

do poniesienia
ze srodkow

finansowych
wtasnych, srodkow

pochodzqcych z
innych zrodet,

wktadu osobowego
lub rzeczowego4)

(zt)
2000

1000

3000

Oswiadczam(-y), ze:
1) proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wyt^cznie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego oferenta;
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy pobioraniG*/niepobieranie* swiadczen pieni^znych od adresatow zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz zat^cznikach informacje 53 zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym;
4) oferent*/oforonci* sktadaj^cy niniejsz^ ofertQ nie zalega (-jaj*/zaloga (jq)* z optacaniem naleznosci z tytutu zobowi^zah

podatkowych;
5) oferent*/ofGronci* sktadajqcy niniejszq oferty nie zalega (-jq)*/zalogo ( jq)* z optacaniem naleznosci z tytutu sktadek na

ubezpieczenia spoteczne.

3

4 )
Wartosc kosztow ogotem do poniesienia z dotacji nie moze przekroczyc 10 000 zt.

W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.



PREZES

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osob upowaznionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu
oferenta)

Data

Zatacznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sa^dowym - potwierdzona za zgodnosc

z oryginatem kopia aktualnego wyci^gu z innego rejestru lub ewidencji.


