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Data i miejsce zlo2enia oferty 

ORCANIZACJI P O Z A R Z ~ D O W E J ( - Y C H ) ~  

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNECO 

Przeciwdzialanie uzaleknieniom i patologiom spolecznym 
(rodzaj zadania publicmego2') 

Miejski Program Pneciwdzialania Narkomanii 

Sport to zdrowie - udzial we wsp6lzawodnictwie sportowym 
w kategoriach mlodzikbw i juniorbw 

w okresie od 04.05.2016r. do 31.07.2016r. 

W FORMIE 
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO 

PRZEZ 

Prezydenta Miasta Eodzi 
(organ administracji publicmej) 

skfadana na podstawie przepis6w dziah 11 rozdziah 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalno4ci pokytku publicmego i o wolontariacie 



1. Dane oferenta 1 oferent6w ""' 
I)  n m :  Klub Sportowy ,,OiZ PL Sparta L6dt" 

2) forma prawna: 4, 

( X ) stowarzyszenie ( ) fundacja 

( ) kobcielna osoba prawna ( ) kobcielna jednostka organizacyjna 

( ) sp6ldzielnia socjalna ( ) inna ............................................ 
3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji? 

4) data wpisu, rejestracji lub u t~orzenia :~)  21.06.201 lr. 

5) nr NIP: 7262643926 nr REGON: 101 103549 

6) adres: 

miejscowob6: L ~ D Z  ul.: PIOTRKOWSKA 266 

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:') SR~DMIESCIE 
gmina: L ~ D Z  powiat? L ~ D Z K I  

wojew6dztwo: L ~ D Z K I E  

kod pocztowy: 90-924 poczta: ~6d~Sr6dmiebcie 

7) tel..: 509056126 

e-mail: spartalodz@gmail.com http:// www.spartalodz.pl 

8) numer rachunku bankowego: 84 1240 3060 1 1  1 1  0010 4198 3060 

nazwa banku Bank Pekao 

9) nazwiska, imiona os6b upowahionych do reprezentowania oferenta/oferent6w1): 

a) Artur Marcinkowski 

b) Dominik Kowalczyk 

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpobrednio wykonujqcej zadanie, o kt6rym 

mowa w ~ferc ie :~)  

....................................................................................................................................................................... 
11) osoba upowahiona do skladania wyjabnieh dotyczqcych oferty {imig i nazwisko oraz nr telefonu 

kontaktowego) 

Artur Marcinkowski 509 056 126. 

12) przedmiot dzialalnobci po2ytku publicznego: 

a) dzialalnobC nieodplatna potytku publicmego 

Celem Klubu jest: 
Popularyzacja, rozwbj i stale podnoszenie poziomu sportowego w M d  lbdzkiej mlodzie2y a takte 
doroslych, stworzenie warunk6w do uprawiania sportu oraz wychowywanie przez kulturg fizycmz) 
pilkarskich dru2yn seniorskich oraz juniorskich. 

Klub realimje swoje cele poprzez: 
1. Wsp6ldzialanie z organami samorzqd6w terytorialnych i organami wtadz pahstwowych w celu 
zapewnienia czlonkom Klubu wlaiciwych warunk6w do uprawiania sportu. 
2. Zrzeszanie czlonk6w w Klubie, uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej. 
3. Propagowanie pitki no2ne.j wSr6d azeszonych czlonk6w i ogdu spoleczehstwa. 
4. Organizowanie dzialalnobci rekreacyjno-sportowej na rzecz czfonk6w Klubu oraz o g h  spdeczenstwa. 
5. Publikowanie materia46w propagandowych i szkoleniowych. 
6. Wspdpraca z Polskim Zwiqzkiem Pilki Nohej, Okrggowymi Zwiqzkami Pilki Noknej i innymi podmiotami 
dzialajqcymi na rzecz pilki nohej. 



7. Prowadzenie wlasnej witryny intemetowej lub portalu spdecmoSciowego, jako Srodka informacji o 
dzialalnoSci. 

8. Stosowanie innych lrodk6w sprzyjajqcych rozwojowi sportu i kultury fizycmej na terenie dziatania 
Klubu. 
9. Organizowanie i wsp6lorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych. 
10. Prowadzenie zajqd sportowych i warsztat6w dla dzieci. 
1 1. Wsp6Zpracq z Wydzialem Organizacji i Zaqdzania Politechniki tbdzkiej, Politechnikq t6dzkq oraz kdami 
naukowymi i organizacjami studenckimi 
12. Twomnie rodzinnej i sportowej atrnosfery na spotkaniach rozgrywanych przez Klub przez r6hego rodzaju 

atrakcje i pokazy odbywajqce siq na terenie dzialalnolci Klubu. 
13. Walka z patologiq spdecmq i wykluczeniem 

1. Klub opiera swq dzialalnoid przede wszystkim na spdecmej pracy swoich czlonk6w, sympatyk6w i 
wolontariuszy. 
2. Klub mote skupiak wok61 siebie firmy, instytucje i osoby fizycme wyrahjqce wolq wspierania statutowej 
dzialalnoSci Klubu. 
3. Dla realizacji okreSlonych cel6w statutowych Klub mote zatrudniad pracownik6w. 
b) dzialalnoSd odplatna po2ytku publicznego 

nie dotyczy 

13) jehli oferent / oferenci ') prowadzi / prowadzq') dzialalnoSd gospodarcq: 

a) numer wpisu do rejestru przedsiqbiorc6w .............................................................................................................. 
b) przedmiot dzialalnolci gospodarczej: 

NIE DOTYCZY 

11. lnforrnacja o sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu adrninistracji publicznej wraz 

z przytoczeniem podstawy prawnejI0' Dotyczy tylko oferty wspdlnej 

NIE DOTYCZY 

111. Szczeg6lowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji 

I .  KrMka charakterystyka zadania publicznego 

W ramach programu, dzieci i mlodziet majq zapewnione bezplatne zajqcia treningowe pilki notnej, 
zajqcia edukacyjne bqdqce uzupehieniem edukacji szkolnej oraz warsztaty profilaktyczne i pomoc 
psychologicmq majqca na przeciwdzialanie uzalehieniom takimi jak alkohol czy narkotyki. 
Przedmiotem zadania jest prowadzenie zajqd sportowych dla mlodzie2y ze szk6l podstawowych (treningi pilki 
nohej). Trenerami bqdq studenci, pracownicy oraz absolwenci Politechniki tddzkiej, a t ake  milolnicy sportu. 
Klub w tym roku zdecydowal siq otworzyd kolejne dwie grupy mlodzietowe, k a d a  licqca do 30 odb:  
Treningi bqdq poprzedzak warsztaty edukacyjne prowadzone przez student6w Politechniki t6dzkiej majqce na 
celu pomoc w odrabianiu prac domowych oraz przygotowania do test6w. 



2. Opis potrzeb wskazujqcych na koniecznoLC wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn 

oraz skutk6w 

Sport w dzisiejszych czasach stal siq bardzo drogi. Aby go uprawiaC rodzice muszq wydawak 
niekiedy wszystkie swoje oszczqdnoSci. WiqkszoSci rodzic6w nie staC r6wnied na tego typu formq 
spqdzania czasu. Dzieci w6wczas oddajq siq ukywkom w tym narkotykom i spqdzajq czas przed 
komputerem. Zadanie publicme, kt6re ma szansq by6 realizowane przez Spartq L6df daje szansq 
wszystkim dzieciom nie tylko uprawiaC sport, ale korzystaC rbwniek z pomocy psycholog6w oraz z 
pomocy studentdw, ktdrzy bqdq odrabiaC z dzieCmi prace domowe i prowadzit warsztaty edukacyjne. 
Okres tut po zakoficzeniu roku szkolnego i przed zblitajqcymi siq wakacjami jest dla dzieci i rodzic6w 
najtrudniejszym okresem w kt6rym tego typu zajqcia mogq skutecmie przeciwdzialaC uzaletnieniom 
takim jak narkotyki. 

3. Opis grup adresat6w zadania publicznego 

Program Klubu Sportowego ,,OiZ P t  Sparta L6d8" przemaczony jest dla dzieci i mlodzieky miasta Lodzi w 
wieku od 6 do 9 lat. 

Liczba uczestnik6w zadania: 40 

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania 

publicznego, w szczeg6lnoSci ze wskazaniom, w jaki spos6b przyczyni siq to do podwytszenia standardu 

realizacji zadanial') 

I ~ i e  dotyczy zadania 1 
I 
5. Informacja, czy w ciqgu ostatnich 5 lat oferent/oferencil' otnymal/otrzymalil) dotacjq 

I 

na dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania publicmego z podaniem inwestycji, kt6re 

zosta!y dofinansowane, organu, ktdry udzielil dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji") 

Nie dotyczy zadania 

6.  Zaktadane cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji 

Program skiada siq z trzech gl6wnych modul6w: 
a. moduh spolecmy - promocji zdrowia i wsparcia psychologicmego oraz walki z uzalehieniami, 1 
b. moduh edukacyjnego, 
c. moduh szkolenia pilkarskiego oraz rozwoju fizycmego. 

Gl6wne cele programu mo2na podzieliC na trzy podstawowe kategorie: 
1. Cele spoleczne 

eliminacja wykluczenia spdecmego poprzez udostqpnienie zajqC dla wszystkich dzieci niezalednie od 
zamo2noSci rodziny, 

propagowanie zdrowego stylu kycia poprzez popularyzacjq sportu i promocjq postaw bez uzalemiefi w tym 
narkotykow, 

ksztaltowanie wlaSciwych postaw emocjonalnych i walka z przemocq, 
- ksztaltowanie postaw r6wnowakqcych zaangadowanie w naukq i sport. 
2. Cele edukacyjne - Wsparcie najmlodszych uczestnikbw programu w obowiqzkach szkolnych (odrabianie lekcji, thmaczenie 
niezrozumialych zagadniefi ze szkoly, gry i zabawy wspierajqce proces dydaktycmy itp.), 

Wsparcie starszych uczestnik6w programu w przygotowaniach do sprawdzian6w, test6w i egzamin6w 
kohcowych, 
- Kreowanie postaw mierzajqcych do wyboru uczelni wytszych lub innych form nauki np. doksztalcenie 
zawodowe jako kolejnego stopnia edukacji w ramach idei LLL (Long Life Learning) 
3. Cele sportowe 

rekrutacja dzieci i mkdziety, kt6rym statut spdecmy nie pozwala na zaangakowanie siq treningi pilki 



nohej, 
aktywizacja dzieci i mtodzie2y w obszarze sprawnohci motorycmo-ruchowej, 
edukacja sportowa zmierzajqca do ksztahowania wlasciwych postaw zar6wno sportowych (Fair Play) jak i 

p6hiejszych zachowari jut jako kibic. 
7. Miejsce realizacji zadania publicznego 

t 6 d i  - Bahty 
Boisko "Orlik" przy szkole podstawowej nr 30 mieszczqcej sig przy ulicy Rysowniczej 113. 
t 6 d i  - Chojny 
Boisko ,,Orlik" przy szkole podstawowej nr. 162 mieszczqcej sig przy ulicy ul. Powszechnej 15 

8. Opis poszczeg6lnych dzialad w zakresie realizacji zadania publicznego spdjny z harmonogramem 

i ko~ztorysem'~' 

1. Rekrutacja 40 dzieci - Spotkanie z rodzicami na zebraniach w szkole, prezentacja dotyczqca klubu 
oraz projektu 
2. Utworzenie 2 zespol6w sposr6d zapisanych dzieci oraz przygotowanie do rozgrywek ligowych 
L6dzkiego Zwiqzku Pilki Notnej 
3. Zakup potrzebnego sprzgtu w tym tyczek, pacholk6w, drabinek etc. 
4. Rozpoczgcie zajgC 

Zajqcia treningowe prowadzone trzy razy w tygodniu przez p6ttorej godziny 
Zajqcia edukacyjne prowadzone min. Raz w tygodniu przez godzinq 

Zadanie publicme realizowane w okresie od 04.05.201 6 do 0 1.08.20 16 

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny 
za dziajanie w zakresie realizowanego 

zadania publicmego 
KS OiZ P t  Sparta L6dk 

KS OiZ PL Sparta L6dt 

KS OiZ P t  Sparta t 6 d i  

KS OiZ PL Sparta t 6 d t  

Poszczeg6lne dzialania w zakresie 
realizowanego zadania publicmego'4) 

Rekrutacja dzieci 

Utworzenie zespd6w 

Zakup Sprzgtu 

Rozpoczqcie zajgC 

Terminy realizacji 
poszczeg6lnych dzialafi 

04.05.2016 - 05.05.2016 

05.05.2016 - 06.05.2016 

04.05.201 6 - 04.05.2016 

05.05.2016 - 3 1.07.2016 



10. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego'5) 
- 
spolecme: 

1.  Budowanie poczucia wlasnej wartoSci i zbudowanie wiary we wlasne sily, 
2. Wypracowanie motywacji do podejmowania dzialafi sportowych i edukacyjnych, 
3.  Nauczenie radzenia sobie z ze zloSciq i niezadowoleniem, 
4. Poznanie zasad skutecznego porozumiewania siq z rbwiegnikami, 
5. Zdobycie umiejqtnoSci asertywnego odmawiania, 
6. Zdobycie umiejqtnogci radzenia sobie z krytyka shsznq i nieshsmq, 
7. Nabywanie umiejqtnogci rozwiqzywania konfliktbw, 
8. Zdobycie umiejqtnoici radzenia sobie ze stresem, 
9. Nabycie umiejetnoSci koncentracji na zadaniu, 
10. Nabycie umiejqtnogci we wsp6ldzialaniu w grupie sportowej 
1 1. Poznanie sposobbw radzenia z poratkq, 
12. Zdobycie wiedzy na temat zdrowego stylu Qcia oraz poznanie nowych form spedzania wolnego 
czasu, 
13. Rozwijanie zainteresowafi i kreatywnogci, 
14. Stworzenie zaplecza pomocnik6w dla dziecka w wspieraniu podjqtych przez niego dzialan 
sportowych. 
15. Przeciwdzialanie uzaleinieniom w tym narkotykom 

edukacyjne: 
1. W jednoSci sila, czyli wsp6lne odrabianie prac domowych. 
2. Matematyka jest fajna i przydatna - zajqcia matematyczne oraz promowanie Politechnicmych form 
ksztalcenia. 
3. Jqzyk obcy jest bardzo potrzebny - wskazywanie miejsc wykorzystania jqzyka angielskiego w 
zabawie , sporcie, muzyce itp. oraz powtarzanie i nauka nowych sldwek 
4. Warsztaty kreujqce twdrcze myglenie. 
5. Warsztaty uczqce postqpowania w sytuacjach niebezpiecmych. 

sportowe 
1. ZASADY GRY: nauczanie gry w pilkq n o a q  poprzez male gry zadaniowe - pilka nokna 
podwdrkowa w klubie, zabawy w malrych zespolach i na malych polach gry. 
2. TECHNIKA: nauczanie techniki pilkarskiej w dominujqcej formie gier i zabaw (prowadzenie pilki, 
kontrolowanie pilki, podstawowe podania i strzaly z akcentem na obunotnodk) 
3. TAKTYKA: zapomanie zawodnik6w z podstawowymi wskazbwkami taktycznymi np. strzel 
bramkq przeciwnikowi i nie pozwbl, by on strzelil jq tobie, zasady taktyczne dotyczqce gry w 
r6wnowadze i przewadze liczebnej, ksztaltowanie orientacji i podziah przestrzeni pola gry 
4. MOTORYKA: aktywizowanie i stymulowanie do ruchu poprzez r68norodne aktywnogci sportowe, 
ksztaltowanie szybkoSci i zwinnoSci w dzialaniach z pilkq i bez pijki, 
5. PRACA INDYWIDULANA LUB GRUPOWA: wspomaganie i stymulowani pracy indywidualnej 
6. Przygotowanie do rozgrywek ligowych L6dzkiego Zwiqzku Pilki Noinej 



1V. Kalkulacja pnewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego 

1 .  Kosztorys ze wzglqdu na rodzaj koszt6w: 

2. Pnewidywane fr6dia finansowania zadania publicznego 

LP. 

I 

II 

'I1 

IV 

Rodzaj koszt6wi6) 

Koszty rnerytoryc~ne'~) 
po stronie ... (nazwa 
0ferenta)I9): 

1) Pilki 
2) Sprzqt treningowy 
3) Znaczniki pilkarskie 
4) Worek na pilki 
5) Wynagrodzenie dla 

trenerbw 
Koszty obshgi '') 
zadania publicmego, 
w tym koszty 
administracyjne 
po stronie ... (na'wa 
0ferenta)I9): 

1 ) ................................ 
.................................. 

lnne koszty, w tym 
koszty wyposakenia 
i promocji po stronie ... 
(nazwa 0ferenta)l9): 

1) .................................. 
.................................. 

Ogaem: 

1 

2 

3.1 

3'2 

3.3 

5 

3 

Y) 

4 - 

25 
1 
30 
1 
1 

3000 zl 

1440 zl 

.......... zf 

.......... zt 

zt .......... 

.......... zf 

zl .......... 

4440 zf 

Wnioskowana kwota dotacji 

~rodki  finansowe wfasneI7) 

Srodki finansowe z innych ir6def og6lem (Srodki finansowe 
wymienione w pkt 3.1-3.3)") 

wphty i opfaty adresat6w zadania publicznego'7) 

Srodki finansowe z innych kr6def publicmych (w szczeg6lnoSci: 
dotacje z bud2etu pahstwa tub budtetu jednostki samorzqdu 
terytorialnego, funduszy celowych, dmdki z funduszy 
str~kturaln~ch)'~) 

pozostafe'7) 

Wklad osohony (w rym iwiadczenia wolontariuszy i praca 
spo/eczna czlonkdw) 

Ogaem (Srodki wymienione w pkt 1-4) 

68 % 

32 % 

.......... % 

.......... % 

.......... % 

.......... % 

.......... % 

100 

$' 

2 p 
9 3 .-- 
3 
2 

51zl 
550 zl 
18 zl 
75 zt 
2000 zt 

!2 
'g 

a 
2 

Szt. 
Szt. 
Szt. 
Szt. 
Szt. 

Koszt 
calkowity 

(w zl) 

1275zt 
550 zt 
540 zi 
75 zl 
2000 zl 

4440 zl 

z tego 
do pokrycia 

z 
wnioskowanej 
dotacji (w zt) 

1275 zl 
550 zl 
540 d 
75 zl 
560 zl 

3000 zl 

z tego 
z finansowych 

Srodk6w wtasnych, 
Srodkbw z innych 

irbdef, w tym wplat 
i optat adresat6w 

zadania 
publicmegoi7) 

iw 21) 

1440 zl 

1440 zt 

Koszt 
do pokrycia 

z wWadu 
osobowego. 
w 0'''' Pracy 
spdecznej 
ctlonkdw 

i hiadczeti 
wolontariuszy 

(w zi) 

00,OO 
00,OO 
00,OO 
00,OO 
00,OO 



3. Finansowe Srodki z innych fr6det publicznych2') 

Uwagi, kt6re mogq miet znaczenie p n y  ocenie kosztorysu: 

Klub Sportowy OiZ P t  Sparta L6dk to nie tylko sport. Studenci pomagajq dzieciom odrabiat prace 

domowe i ksztaltujq w nich obywatelskq postawg gotowq sprostat wyzwaniom XXI wieku. Dofinansowanie 

pozwoli kolejnym dzieciom w kolejnych dzielnicach dat motliwoSC rozwijania siq i pokazania, t e  sport make 

lczyC, a nie dzielit. Dziqki konkursowi najmlodsi Lodzianie majdq miejsce w kt6rym bgdq mogli sig 

rozwijaC i spqdzat czas odchodqc od komputer6w i stroniqc od u w e k .  Sparta L6dk daje szansq wszystkim 

todzianom, a w szczeg6lnoSci tym najbiedniejszym bezplatnego szkolenia pilkarskiego i wyciqga qkg do 

wszystkich rodzin pomagajqc im w codziennych trudach @cia. 

Nazwa organu 
administracji publicmej 

lub innej jednostki sektora 
finandw publicmych 

V. Inne wybrane informacje dotyczqce zadania publicznego 

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

DoSwiadczony zesp6l w sklad, kt6rego wchodzi: 
- 4 trener6w pilkarskich: Tomasz Kmiecik z uprawnieniami, Jakub Komorowski student P t  z 
uprawnieniami, Marcin Czajkowski student Pt z uprawnieniami, Tomasz Osiewalski 
- 3 trener6w warsztatowych: Marta Kaba student, Dominik Kowalczyk student, Artur Marcinkowski 
student 
- 1 psycholog: Iwona Karal 
- czlonkowie stowarzyszenia wpierajqcy realizacjq zadania jako wolontariusze w iloSci nie mniejszej jak 
10 os6b. 

Kwota Srodk6w 
(w 

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentow" przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadaniaZ3) 

Sprzqt treningowy jak: znaczniki, drabinki, pacholki, miseczki, pilki, materialy warsztatowe 

Informacja o tym, 
czy wniosek (oferta) 

o przymanie Srodk6w 
zostal(-a) rozpatrzony(-a) 
pozytywnie, czy tez nie 

zostaY-a) jeszcze rozpatrzony 
(-4 

TAK/NIE') 
TAWNIE') 
TAWNIE') 
TAK/NIE') 

3. Dotychczasowe doiwiadczenia w realizacji zadafi publicmych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, kt6re 

z tych zadah realizowane by@ we wsp6fpracy z administracjq publicmq) 

Termin rozpatrzenia - 
w przypadku wniosk6w 
(ofert) nierozpatrzonych 

do czasu zlo2enia 
niniejszej oferty 

Przeciwdzialania uzaletnieniom i patologiom spotecznym realizowane w roku 20 15 - Lubig Sport 

4. Informacja, czy oferent/oferencil) przewiduje(-q) zlecat realizacjg zadania publicznego w trybie, o kt6rym 

mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego 

i o wolontariacie 

NIE DOTYCZY 

L 



OSwiadczam(y), t e :  

proponowane zadanie publiczne w caloSci mieSci siq w zakresie dzialalnoici potytku publicmego oferentd 
c=dkm&W1'; 
w ramach sktadanej oferty przewidujemy ~ l n i e p o b i e r a n i e l )  oplat od adresat6w zadania; 
oferent/e.fkm&' jest/sql) zwiqzany(-ni) niniejsq ofertq do dnia 3 1.07.20 16 r. 
w zakresie nviqzanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem 
i przekazywaniem danych osobowych, a t abe  wprowadzaniem ich do system6w inforrnatycmych, osoby, 
kt6rych te dane dotyczq, zlo2yly stosowne odwiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U, z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z p 6 h .  zm.); 
oferent/-" skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)/aalegaiC-jq) ') z oplacaniem naletnoSci 
z tytulu zobowiqzafi podatkowychlskladek na ubezpieczenia spolecznel'; 
dane okreSlone w czqici I niniejszej oferty sq zgodne z V--;.......--/wlaSciwq 
ewidencjq"; 
wszystkie podane w ofercie oraz zatqcmikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycmym. 
Dodatkowo oSwiadczam(y), te: 
- nie prowadzimy dziatalnoSci w celu osiqgniqcia zysku, 
- nie ubiegamy siq o Srodki finansowe na realizacjq zadania konkursowego bqdi jego czqSci 
z innych kom6rek organizacyjnych Urzqdu Miasta Lodzi i miejskich jednostek organizacyjnych. 
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(podpis osoby upowatnionej 
lub podpisy o d b  upowahionych 

do skladania ogwiadczefi woli w imieniu 
oferenta/oferent6w')) 

Data ............................................................ 
Zajqczni ki: 

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub e~idencji*~). Kluby wpisane 
do ewidencji klub6w sportowych Prezydenta Miasta Lodzi, w Wydziale Sportu UML zwolnione 
sq ze skladania odpis6w z ewidencji. 

2. W przrpadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladajqcych oferty wsp6lnq nit  
wynikajqcy z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wIa6ciwego rejestru - dokument potwierdzajqcy 
upowahienie do dziahnia w imieniu oferenta(4w). 

3. Oiwiadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiqzafi wobec Miasta Lodzi 

PoSwiadczenie zlotenia ~ f e r t y ~ ~ )  

Adnotacje ~ r z q d o w e ~ ~ )  

'" Niepotrzebne skreSliC. 
') Rodzaiem zadania jest jedno lub wiqcej zadah publicznych okreilonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o dzialalnoici po2ytku publicmego i o wolontariacie. 
3, Kazxly z oferent6w skladajqcych ofertq wsp6lntj pnedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dolqczajq wtdciwe pola 



4, Forma prawna oznacza formq dzialalnoici organizacji pozarzqdowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okreilonq 
na podstawie obowiqzujqcych przepis6w, w szczegblnoici stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne 
dzialajqce na podstawie przepisdw o stosunku Pahstwa do KoSciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
o stosunku Pahstwa do innych koiciofdw i zwiqzkbw wymaniowych oraz o gwarancjach wolnoici sumienia i wymania, 
jeteli ich cele statutowe obejmujq prowadzenie dzialalnoici po2ytku publicmego, ucmiowskie kluby sportowe, ochotnicze 
strake potarne oraz inne. Nale2y zaznaczyt odpowiedniq form? lub v i s a 6  inn+ 

') Pod& name wlaSciwego rejestru lub ewidencji. 
6 ,  W zale2noSci od tego, w jaki sposdb organizacja lub podmiot powsta!. 
') Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nieobowiqzkowe. Nalety wypelnik, jeteli zadanie 

publicme proponowane do realizacji ma by6 realizowane w obrebie danej jednostki. 
Nie wypelnia6 w przypadku miasta stdecmego Warszawy. 

9, Dotyczy oddzial6w terenowych, placbwek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nale2y wypehit, jeili zadanie ma 
by6 realizowane w obrebie danej jednostki organizacyjnej. 

lo) Nale2y okreSli6, czy podstawq sq zasady okreilone w statucie, pefnomocnictwo, prokura czy tea inna podstawa. Dotyczy 
tylko oferty wspblnej. 

") WypehiC tylko w przypadku ubiegania siq o dofinansowanie inwestycji. 
12) Opis musi by6 sp6jny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspblnej - nalety wskaza6 dokladny podzial 

dzialari w rarnach realizacji zadania publicmego migzy  skladajqcymi ofertq wspblng. 
'I) W harmonogramie n a l e g  podat terminy rozpoczqcia i zakonczenia poszczegdlnych dzialafi oraz liczbowe okreilenie 

skali dzialah planowanych przy realizacji zadania publicmego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, 
np. liczba Swiadczeri udzielanych tygodniowo, miesiqcmie, liczba adresatbw). 

14) Opis zgodny z kosztorysem. 
Is' NaleS opisa6 zakladane rezultaty zadania publicmego - czy bqdq m a l e  oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni 

siq do rozwiqzania problemu spolecznego lub zfagodzi jego negatywne skutki. 
16) Nale2y uwzglgnit wszystkie planowane koszty, w szczegdlnoici 7akupu uslug, zakupu rzeczy, wynagrodzeh. 
17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicmego. 
18) Nalety wpisa6 koszty bezpoirednio zwitpne z celem realizowanego zadania publicmego. 
19) W przypadku oferty wspblnej kolejni oferenci dolqczajq do tabeli informacje o swoich kosztach. 
'O) Nalety wpisab koszty zwiqzane z obstugq i administracjq realizowanego zadania, ktdre zwiqzane q z wykonywaniem 

dziafan o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obslugq finansowq i prawnq projektu. 
Wypelnienie fakultatywne - umotliwia zawarcie w umowie postanowienia, o ktdrym mowa w g 16 ramowego wzoru 

umowy, stanowiqcego zalqcznik nr 2 do rozporz~dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. 
w sprawie wzoru oferty i rarnowego wzoru umowy dotycqcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania 
z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicmego. 

22) Inforrnacje o kwalifikacjach osbb, ktbre bqdq zatrudnione przy realizacji zadania publicmego, oraz o kwalifikacjach 
wolontariuszy. W przypadku oferty wspblnej naleky przyporqdkowat zasoby kadrowe do dysponujqcych nimi 
oferent6w. 

23) Np. lokal, sprqt,  materialy. W przypadku oferty wsp6lne.j n a l e e  przyporzqdkowat zasoby rzeczowe do dysponujqcych 
nimi oferentbw. 

24) Odpis musi by6 zgodny z aktualnym stanem faktycmym i prawnym, niezalehie od tego, kiedy zostal wydany. 
25) Wypetnia organ administracji publicznej. 


