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Zal'lcznik nr 1 

UPROSZCZONA OFERTA REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wvpetniania oferty: 

OfertE: naleiy wypelnic wyfCjcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg61nych polach 
oraz w przypisach . 

Zaznaczenie gwiazdkq, np.: " pobieranie"'jniepobieranie"' '' oznacz3, ie naleiy skresl ic niewtakiwq odpowiedi, pozostawiaJqc 

prawidtowq. Przyktad: ,, ~98IeFaAje · /niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje 0 zloionej ofereie 

1. Organ administraeji publieznej, 
do kt6rego adresowana jest oferta 

2. Tryb, w kt6rym zlolono ofert~ 

3. Rodzaj zadania publieznego' ) 

4. Tytul zadania publieznego 

5. Termin realizaeji zadania publicznego') 

II. Dane oferenta (-ow) 

Prezydent Miasta todzi 

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku 
publiczn ego i 0 wolontariacie 
Dziatalnosc na rzecz os6b w wieku emerytalnym 

Senior w podroiy 

Data . 1 16.08.2017 
ro zpocz~cl a I 

Data . . 1 31.10.2017 
zakonczenla 

1. Nazwa oferenta (-ow), forma prawna, numer Krajowego Rejestru S~dowego lub innej ewideneji, ad res siedziby oraz 
ad res do korespondeneji (jeieli jest inny od adresu siedziby) 

Fundacja Wiosna Jesien 
ul. Stefana ieromskiego 15/38 
90-711 tad, 
KRS: 0000657393 
NIP: 7262664012 
REGON: 366288322 
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane os6b upowainionyeh do 
skladania wyjasnien dotyez~eyeh oferty (np. Aleksand ra Pawlak 501 346 935 
numer telefonu, ad res paczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowejj 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publieznego proponowanego do realizaej i wraz ze wskazaniem, w szezegolnosei eelu, miejsea jego 
realizacj i, grup odbiorcow zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkfadu osobowego lub rzeczowego 

o rganizowanie trzech wycieczek aut okarowych po todzi, kt 6re maja na ce lu poka za': zmieniajqca s i ~ t 6dz, nowe 

wyko rzystanie istniejqcej infrastruktury i obszary rewita lizowane (m. in. Eel, Dworzec Fabryczny, OF 

Piotrkowska); p a t akze trzech t ematycznych spotkar\ (wycieczek wi rtualnych); wyklady przewodnik6w; 

wspomn ienia z podr6Zy zilust rowane zdj~ciami . 

1) Rodzaj zadania zawiera siE: w zakresie zadan okres!onych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnoki poiytku 

publ icznego i a wolontariacie . 

2) Termin real izacj i zadania nie moie bye dluiszy nii 90 dni. 
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Grupy odbiorcow: mieszkaricy czterech Domow Pomocy Spofecznej 

1. DPS " Pogodna Jesieri" ul. Dojazdowa 5/7 

2. DPS " Dom Kombatanta" ul. Przyrodnicza 24/26 

3. DPS ul. Rojna 15 

4. DPS "Wfokniarzy" ul. Krzemieniecka 7/9 

eef: aktywizowanie i integracja senior6w, rozwijanie ich zainteresowari, pobudzenie swiadomosci lokalnej, pomo( 

w poruszaniu si~ siatkq n owych ulic, uaktualnienie wiedzy na temat zmieniajqcego si~ miasta 

2. Zakladane relultaty realilacji ladania publiclnego 

Pogf~bienie wiedzy historycznej na temat todzi, pobudzenie ciekawoSci wobec miejsc pozornie dobrze znanych, 

zwi~kszenie uczestnictwa w zyciu miasta. Nauka 0 atrakcjach turystycznych w Polsce i za granicq, wymiana 

doswiadczeri, integracja . 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego (w przypadku wi~kszej liczby koszt6w 
istnieje moiliwosc dodania kolejnych wierszy) 

Rodlaj kOSltu Koszt calkowity do poniesienia do ponieslenla 
(If) z wnioskowanej Ie srodk6w 

dotacji'l finansowych 
(II) wlasnych, srodk6w 

lp. pochodl~Cych I 
innych zr6del, 

wkladu osobowego 
lub rzeclowego41 

(II) 
Transport 3000,00 3000,00 0 
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Usfugl przewodnickie, w tym bilety wst~pu i inne 2000,00 2000,00 0 

Koordynacja - obsfuga merytoryclno-organizacyjna 1000,00 1000,00 0 
3 

Wyktadowcy 3000,00 3000,00 0 
4 

POczE:stunek 500,00 500,00 0 
5 

Kshilgowo~c 500,00 500,00 0 
6 

KOSlty og6lem: 
10000 10000 0 

Oswiadczam(-y). ie: 

3) Warto~c koszt6w og6tem do poniesienia z dotacj i nie moze przekroczyc 10000 zt. 

4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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1) proponowane zadanie publiczne b~dzie realizowane wyfClcznie w zakresie dziatalnosci poiytku publicznego oferenta; 
2) w ramach skfadanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* swiadczen pienit::inych ad adresat6w zadania; 
3) wszystkie podane W ofercie oraz zatijcznikach informacje Sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/oferenci* skfadajqcy niniejszij ofertE: nie zalega (-jq)·/zalega (-jq). z optacaniem naleinoki z tytutu zobowiCjzan 

podatkowych; 
5) oferent'/oferencl' skladajilcy niniejszil ofert~ nie ,alega (-jil)'I,alega (-jil)' , oplacaniem naleino!ci , tytulu skladek na 

ubezpieczenia spoteczne . 

.. gf~~ ............ . 
(podpls osoby upowainionej 
lub podpisy os6b upowatnionych 
do sktadania oswiadczen woH w imieniu 
oferenta) 

Zatacznik: 

Data .. K.QI: .... w..Af ....................... . 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze 5Cjdowym - potwierdzona za zgodnosc 
z oryginatem kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji. 
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