
Mi~dzY$zko'ny Klub Sportowy
"TROJKA - lOOl"

§JQ4J09 t6di, ul. Sienkiewicza 46
tel. 042 636 13 99, 042 633 17 39
NI p 1~~~14·64·539, REGON 714369335 Data i miejsce zlozenia oferty

OFERTA/OFERTA WSP6LNA1)

ORGANIZACJI POZARZJ\DOWEJ(-YCH)IPODMIOTU(6W), 0 KT6RYM(-YCH) MOWA WART. 3
UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. 0 DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO

10 WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r, Nr 234, poz. 1536)1)
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Przeciwdzialanie uzalezuieniom i patologiom spolecznym, w zakresie:
(rodzaj zadania publicznego"

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych

Organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zaj~c sportowych
dla dzieci i mlodziezy z rodzin z problemem alkoholowym

"SPORT DLA WSZYSTKICH - NIE TYLKO DLA WYBRANCOW"
- miedzypokoleniowe zawody plywackie

W okresie od 02.09 2013 r. do 14.10.2013 r

W FORMIE
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

PRZEZ

Prezydenta Miasta Lodzi
(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie przepis6w dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie



I. Dane oferenta / oferent6w I), J)

I) nazwa:

Miedzyszkolny Klub Sportowy "Tr6jka"

2) forma prawna: 4)

( x) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) spoldzielnia socjalna ( ) inna .

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji." nr 38 - ewidencja uczniowskich

klub6w sportowych prowadzona przez Prezydenta Miasta Lodzi za posrednictwem Wydzialu Sportu w

Departamencie Spraw Spolecznych Urzedu Miasta Lodzi

4) data wpisu, rejestracji Iub utworzenia:6)21.03.2006

5) nr NIP: 725-24-64-539. nr REGON: 471369335

6) adres:

miejscowosc: Lodz; ul.: Sienkiewicza 46

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7) Srodmiescie

gmina: Miasto Lodz; powiat:" Miasto Lodz

wojew6dztwo: lodzkie

kod pocztowy: 90-009 poczta: Lodz

7) tel.:.: 4842636 13 99; 48 42 633 1739 faks: -

e-mail: marcinmarcin3@vp.pl http://www.mkstrojkalodz.pl/

8) numer rachunku bankowego: 22102033520000120201781772

nazwa banku: : PKO BP SA

9) nazwiska, imiona os6b upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentow":

a) Ryszard Staniszewski - Prezes
b) Maria Wlodarczyk - Wiceprezes
c) Marcin Redner - Wiceprezes

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie, 0 kt6rym

mowa w ofercie:"

MKS Tr6jka Lodz; ul. Sienkiewicza 4690-009 Lodz; Telefon: 48 42 636 1399

II) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczacych oferty {imie nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

Iwona Czesek - telefon: 605 033 178

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

Stowarzyszenie MKS Tr6jka Lodz posiada doswiadczenie w zarzadzaniu projektami, od 2002 roku realizowane
bylo 10 projekt6w ze srodk6w samorz'ldu lokalnego. Wszystkie projekty realizowane i rozliczane byly
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terminowo; nie bylo zastrzezen do czesci merytorycznej, jak i do przedstawionej dokumentacji finansowej.

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

13) jezeli oferent / oferenci" prowadzi / prowadza'' dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorcow .

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej:

II. Informacja 0 sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publlczne] wraz

z przytoczeniem podstawy prawnej!"

MKS Tr6jka Lodz wpisana jest do ewidencji uczniowskich klub6w sportowych prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Lodzi za posrednictwem Wydzialu Sportu w Departamencie Spraw Spolecznych Urzedu Miasta Lodzi
pod nr 38. Osobami do reprezentacji sa:
a) Ryszard Staniszewski - Prezes
b) Maria Wlodarczyk - Wiceprezes
c) Marcin Redner - Wiceprezes

...., III. Szczegotowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Kr6tka charakterystyka zadania publicznego

W 2013 r. Miedzyszkolny Klub Sportowy Tr6jka obchodzi jubileusz 50-lecie istnienia. Jubileusz ten jest
doskonala okazja do organizacji miedzypokoleniowych zawod6w plywackich. Mysla przewodnia obchod6w
bedzie ukazanie osobom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, ze istnieja rozne sciezki i formy rozwoju, w
tymi miedzy innymi sport. Chcemy poprzez organizacje tych zawod6w przyblizyc zawodnikom postac naszego
zalozyciela Bogdana Kruszyny Kotulskiego oraz jego gl6wne cele, a takze zintegrowac zar6wno zawodnik6w
MKS Tr6jki, jak tez ich rodziny.
Basen, na kt6rym trenuja zawodnicy MKS "Tr6jki" znajduje sie w dose niebezpiecznej i owianej ciemna slawa
okolicy, dlatego tez pragniemy, poprzez wsp6lne obchody naszego swieta zwrocic rowniez uwage uczestnik6w
na problem wykluczenia spolecznego i uzaleznien od uzywek mlodych os6b. Chcemy pokazac, ze sport moze
bye swietna odskocznia i rozwiazaniern problem6w rodzin patologicznych i w kt6rych zdarzaja sie uzaleznienia
od uzywek, Plywanie moze stanowic spos6b na odreagowanie zmartwien i lepsze radzenie sobie z nimi.
50 lat istnienia Stowarzyszenia jest dobra okazja na to, aby wszyscy zawodnicy wraz z rodzinami mogli wziac
udzial w miedzypokoleniowych zawodach, kt6re zawieraja w sobie nie tylko element rywalizacji, ale takze
wspolpracy zawodnik6w, czy aspekt zdrowotny. Poprzez takie dzialanie chcemy upowszechnic plywanie jako
sport, kt6ry sluzy zar6wno zdrowiu, jak i cialu, a takze rozwija ducha - poprzez nawiazywanie nowych i
poglebianie juz istniejacych wiezi miedzy zawodnikami i czlonkami rodzin, ale rowniez poprzez rozw6j
samodyscypliny, waznej przy osiaganiu celu, kt6ry moze sobie wyznaczyc kazdy, bez wzgledu na pochodzenie
spoleczne.
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Przewidujemy, ze w zawodach beda brali udzial zar6wno czlonkowie MKS Tr6jki, jak rowniez ich rodziny i byli
zawodnic Klubu.

2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn

oraz skutk6w

Plywalnia miesci sie w zaniedbanej czesci miasta, co wiaze sie z narazeniem na zjawiska alkoholizmu,
narkomanii, patologii spolecznej oraz wykluczenia spolecznego. W centrum miasta jest scisla zabudowa, bark
dostepnosci do boisk szkolnych, park6w oraz plac6w zabaw. Dzieci z ubozszych rodzin nie moga rozwijac
swoich talent6w, dlatego tez wychodzimy naprzeciw potrzebom dzieci, kt6re kryja w sobie potencjal, a sa chetne
do dalszego rozwoju, tylko nie maja ku temu mozliwosci, Chcielibysmy pokazac, ze poprzez plywanie zar6wno
dzieci jak i mlodziez moga rozwijac swoje umiejetnosci i talenty, integrowac sie z rowiesnikami, a takze to, ze
sport stanowi zdrowa forme spedzania czasu i w pewnym stopniu rowniez rozrywke, Okolica, w kt6rej znajduje
sie siedziba MKS "Tr6jki" obfituje w tak zwane rodziny wykluczone spolecznie, kt6rym nie daje sie juz szansy
na lepsze zycie. Takie nastawienie jest niesprawiedliwie i nierzadko bardzo zgubne, szczeg6lnie dla dzieci, na
kt6re czeka wiele niespodzianek w zyciu i przeciwnosci, a z kt6rymi nie beda w stanie efektywnie walczyc,
Sport moze bye wlasnie taka aktywnoscia, podczas kt6rej dzieci ucza sie rywalizacji, ale rowniez nabieraja
wiary w siebie i swoje mozliwosci. MKS "Tr6jka" podczas obchod6w swojego jubileuszu chce pokazac roznym
pokoleniom, jak wazna w zyciu mlodych os6b jest pasja, jaka stanowi sport (w tym plywanie), a takze
odpowiedni spos6b spedzania czasu wolnego, kt6ry zagwarantuje dziecku rozwoj, a nie popadniecie w
uzaleznienie.

50 lat istnienia MKS Tr6jki jest dobra okazja na to, aby czlonkowie rodzin zawodnik6w podczas wsp6lnych
zawod6w i aktywnosci mogli sie lepiej poznac, Wiezi spoleczne sa bardzo wazne rowniez w kregach
sportowych, poniewaz to wlasnie najblizsze osoby stanowia najwieksze wsparcie podczas zawod6w, a takze
potrafia jak nikt inny zmobilizowac do dalszych wysilkow. Integracja zawodnik6w, jak rowniez ich rodzin, jest
bardzo potrzebna w takich kregach, by m6c wiedziec na kogo mozna liczyc w trudnych sytuacjach, ale takze po
to, by zespol byl zgrany i sp6jny, co w duzym stopniu stanowi 0 osiaganych sukcesach. Mlode osoby powinny
rozwijac swoje talenty i umiejetnosci, dlatego tez pragniemy zapewnic im jak najlepsze ku temu warunki.

Opr6cz tego, chcemy rowniez przyblizyc dzieciom i mlodziezy, a takze ich rodzinom, postac, jaka byl Bogdan
Kruszyna-Kotulski. Pragniemy, aby nastepne pokolenia kierowaly sie wyznawanymi wartosciami, a przede
wszvstkim idea "SPORT DLA WSZYSTKICH - NIB TYLKO DLA WYBRANCOW".

3. Opis grup adresatOw zadania publicznego

W zawodach beda uczestniczyc zawodnicy MKS Tr6jki wraz z czlonkami swoich rodzin (w sumie okolo 180
zawodnik6w i ich rodziny), byli zawodnicy MKS Tr6jki, zaproszeni zostana rowniez przedstawiciele
Ministerstwa Sportu, Polskiego Zwiazku Plywackiego, L6dzkiego Zwiazku Plywackiego, ubiegamy sie rowniez
o patronat Prezydenta Miasta Lodzi, w zwiazku z czym zaproszona bedzie rowniez Pani Prezydent Miasta Lodzi
Hanna Zdanowska.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja zadania

publicznego, w szczegolnosci ze wskazaniom, w jaki spos6b przyczyni sie to do podwyzszenia standardu

realizacji zadania 11)

INie dotyczy zadania

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferenei" otrzymal/otrzymah'! dotacje

na dofinansowanie inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji, kt6re

zostaly dofinansowane, organu, kt6ry udzielil dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji'!'

INie dotyczy zadania

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji
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• Ukazanie plywania, kt6ra jako dyscyplina sportu, moze przeciwdzialac alkoholizmowi, wykluczeniu
spolecznemu i chronic mlode osoby przed uzywkami

• Integracja miedzypokoleniowa
• Promowanie plywania jako zdrowa forma spedzania czasu, rozwijania swoich talent6w i zdolnosci

interpersonalnych
• Wzrost aktywnosci fizycznej dzieci i mlodziezy
• Przedstawienie dzialalnosci i historii MKS Tr6jka Lodz jako klubu promujacego przez lata lodzki sport

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Zawody beda odbywaly sie na basenie nalezacym do Szkoly Podstawowej nr 173 w Lodzi, z kt6rego korzysta

MKS Tr6jka. Basen spelnia warunki do przeprowadzenia zawod6w plywackich, posiada niezbedny sprzet oraz

zaplecze sanitame.

8. Opis poszczeg61nych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego spojny z harmonogramem

kosztorysem'['

Program zawod6w:
I. 50 m st. motylkowym KiM
2. 50 m st. grzbietowym KiM
3. 50 m st. klasycznym KiM
4. 50 m st. dowolnym KiM
5. Sztafeta rodzinna 3x50 dowolnym

Kazdy uczestnik otrzyma pamiatkowa koszulke.

W trakcie zawod6w odbedzie sie konkurs z nagrodami oraz losowanie nagr6d wsrod uczestnik6w.

9. Harmonogram"

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 02.09.2013 doI4.10.2013

Poszczeg61ne dzialania w zakresie Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za
realizowanego zadania publicznego!? poszczeg61nych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego

Przygotowania do zawod6w 
organizacyjne

02.09.2013 
31.09.2013

MKS Tr6jka Lodz

Zawody 28.09.2013 od 9.00 MKS Tr6jka Lodz
do 18.00

Rozliczenie 14.10.2013 
14.11.2013

MKS Tr6jka Lodz

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publlcznegoi"
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- Przeciwdzialanie patologiom spolecznym
- Popularyzacja sportu plywackiego
- Ukazanie pozytywnych skutk6w uprawiania sportu
- Integracja zawodnik6w MKS Tr6jki i ich rodzin
- Upamietnienie postaci wybitnego dzialacza, trenera i wychowawcy Bogdana
Kruszyny - Kotulskiego, wspanialego czlowieka, przyjaciela mlodziezy, zalozyciela i
Honorowego Prezesa klubu plywackiego MKS Tr6jka Lodz.
- Ukazanie dzialalnosci MKS Tr6jka na przestrzeni lat

IV. Kalkulacja przewidywanych koszt6wrealizacji zadania publicznego

I. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztow:

ztego
Koszt

z tego do pokrycia

~
~ do

z finansowych
z wkladu

° ~ srodkow wlasnych,

° ~--- ·s Koszt
pokrycia

srodkow z innych
osobowego,

&:: 01::l z w tym pracy
Lp. Rodzaj kosztow"? "8 "3 ~ 'd' calkowit zrodel, w tym wplat

'-' N wnioskow spolecznej-o '-' '-' "" y (w zl) i oplat adresat6w'til N ~ anej czlonkow..9 til zadania- ° dotacji (w i swiadczen
~ publtcznego!"

zl) wolontariuszy
(w zl)

(w zl)
Koszty merytoryczne'?
po stronie ... (nazwa
Oferenta)19):

1) Medale 80 12,5 sztuki 1000 1000

I ?) Nagrody 80 25 sztuki 2000 2000

3) Poczestunek 1 1000 usluga 1000 1000

4) Obslugamedyczna 250 1 osobodzien 250 - 250

Koszty obslugi 20)

zadaniapublicznego,
w tym koszty

II
administracyjne
pO stronie ... (nazwa
Oferenta)19):

1) -
lone koszty, w tym
kosztywyposazenia

III i promocji po stronie ...
(nazwa Oferenta)19):
I) -

4250 4000 250
IV Og6lem:

2. Przewidywane zrOdla finansowania zadania publicznego

1 Wnioskowana kwota dotacji 4000 zl 94%

2 Srodki finansowe wlasne'?' 250 zl 6%

6



3
Srodki finansowe z innych zrodel ogolem (srodki finansowe

.......... zl .......... %wymienione w pkt 3.1_3.3)11)

3.1 wplaty i oplaty adresatow zadania publicznegc" .......... zl .......... 0/0

srodki finansowe z innych zrodel publicznych (w szczegolnosci:

3.2
dotacje z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu

.......... zl .......... %
terytorialnego, funduszy celowych, srodki z funduszy
strukturalnych)17)

3.3 pozostale 17) .......... zl .......... %

4
Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca

.......... zl .......... %
spoleczna czlonkow)"

5 Ogolem (srodki wymienione w pkt 1-4) 4250 zl 100%

* W przypadku wykazania wkladu osobowego nalezy dodatkowo przedstawic szczegolowa wycen~ swiadczen
wolontariuszy i pracy spolecznej czlonkow, w oparciu 0 kwoty wynikajqce z obowiqzujqcych przepisow.

3. Finansowe srodkl Z innych zrodel publicznych"!

Informacja 0 tym,

Nazwa organu
czy wniosek (oferta) Termin rozpatrzenia-

administracji publicznej Kwota srodkow
o przyznanie srodkow w przypadku wnioskow

lub innej jednostki sektora (w zl)
zostal(-a) rozpatrzony(-a) (ofert) nierozpatrzonych

finansow publicznych
pozytywnie, czy tez nie do czasu zlozenia

zostal(-a) jeszcze rozpatrzony niniejszej oferty
(-a)

TAK/NIE1)

TAK/NIE 1
)

TAK/NIE 1
)

TAK/NIE 1
)

Uwagi, ktore mega rniec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. lone wybrane informacje dotyczaee zadania publicznego

I. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznegoi"

Dysponujemy wykwalifikowana kadra trenerska, ktora rna doswiadczenie w opiece nad dziecmi i mlodzieza na
obozach wyjazdowych. Wszyscy trenerzy sa rowniez wykwalifikowanyrni pedagogami z wieloletnirn
doswiadczeniem, na co dzien pracujacymi jako nauczyciele wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej or
173 w Lodzi i Liceurn Ogolnoksztalcacym or 3 w Lodzi. W sklad kadry wchodza;

Imie i nazwisko prowadzacego zajecia
nr dokumentu potwlerdzajacego uprawnienia zawodowe)
Tornasz Melka Klasa II TS000075
Marcin Babuchowski Instruktor 33814/I/S/20111
Maciej Mlynarczyk Klasa II TS000361
Magda Piatkiewicz Klasa II TS000552
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Dyscyplina
Plywanie
Plywanie
Plywanie
Plywanie



..

Ewa Cieplucha Klasa II TS000374 Plywanie

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentow" przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania'"

Zawody beda odbywac sie na plywalni szkoly Podstawowej 173. Basen spelnia wszystkie warunki do
przeprowadzenia takich zawod6w.

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, kt6re

z tych zadan realizowane byly we wspolpracy z administracja publiczna)

Stowarzyszenie MKS Tr6jka Lodz posiada doswiadczenie w zarzadzaniu projektami, od 2002 r. Zrealizowanych
zostalo 10 projekt6w, finansowanych ze srodkow samorzadu lokalnego. Wszystkie projekty byly realizowane i
rozliczane terminowo, nie bylo zastrzezen do czesci merytorycznej, jak rowniez no przedstawianej dokumentacji
finansowej.

4. Informacja, czy oferent/oferenci" przewiduje(-v zlecac realizacje zadania publicznego w trybie, 0 kt6rym

mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego

i 0 wolontariacie

Ze wzgledu na specyfike projektu, nie przewidujemy udzialu wolontariatu w zadaniu.

Oswiadczamty), ze:

1) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego oferenta/

oferentow";

2) w rarnach skladanej oferty przewidujerny pobieranie/niepobieranie" oplat od adresat6w zadania;

3) f t/ f ·1)· t/ I)· (.). .. f d d . .o eren 0 erenci jes sa zwiazany -m rnmejsza 0 erta 0 rua ,

4) w zakresie zwiazanym Z otwartyrn konkursem ofert, w tym Z gromadzeniem, przetwarzaniem

i przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,

osoby, kt6rych te dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenla zgodnie z ustawa z dnia 29

sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. D, z 2002 r. Nr 101, poz, 926, z p6zn. zm.);

5) oferent/oferenci I) skladajacy niniejsza oferte nie zalega(-jV/ zalega(-jv I) z oplacaniem naleznosci

z tytulu zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne";

6) oferent/oferenci skladajacy niniejsza oferte nie rna zadluzenia wobec Miasta miejskich jednostek

organizacyjnych.

7) dane okreslone w czesci 1 niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrern Sadowym/wlasciwa

ewidencja";

8) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach inforrnacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnyrn

i faktycznym.

9) Oswiadczamy, ze:

- Die prowadzimy dzialalnosct w celu osi~gni~cia zysku,
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- nie s~ prowadzone wobec naszej organizacji pozarzadowej/podmiotu egzekucje sadowe b~dz

administracyjne,
- nie ubiegamy si~ 0 srodki finansowe na realizacje zadania konkursowego b~dz jego cz~sci

z innych komorek i jednostek organizacyjnych Miasta,
- w ciagu ostatnich 3 lat wykorzystalismy zgodnie z przeznaczeniem dotacje na realizacje zadan

publicznych.

Mi~dzyszkolny Klub Sportowy
"TROJKA • tOOZ"

90-00D t.odz. u! Sienkiewicza 46
tel. 042 636 13 99. 042 633 17 39
NIP 725-14-64-539. FiEGON 714369335

(podpis 0 oby upowaznionej
lub podpisy os6b upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentow'')

Data .

Zalaczniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencjr'", Kluby wpisane
do ewidencji klub6w sportowych Prezydenta Miasta Lodzi, w Wydziale Sportu UML zwolnione sit
ze skladania odpis6w z ewidencji.

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladajacych oferty wspolna niz
wynikajacy z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajacy
upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta(-6w)

Uwaga: nie przedlozenie wymaganych zalacznikew, b~dz brak podpisow osob upowa:inionych,
spowoduje odrzucenie oferty przez Komisje Konkursowa,

Poswiadczenie zlozenia ofertlS)

Adnotacje urzedowef"

I) Niepotrzebne skreslic.
2) Rodzajem zadania jest jedno lub wi..cej zadan publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie.
3) Kazdy z oferent6w skladajacych ofert.. wspolna przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dolaczaja wlasciwe pola.
4) Forma prawna oznacza form .. dzialalnosci organizacji pozarzadowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okreslona

na podstawic obowiazujacych przepis6w, w szczegolnosci stowarzyszcnie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne
dzialajace na podstawie przepis6w 0 stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Panstwa do innych kosciolow i zwiazkow wyznaniowych oraz 0 gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania,
jezeli ich cele statutowe obejmuja prowadzenie dzialalnosci pozytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze
straze pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczyc odpowiednia form.. lub wpisac inna,

5) Podac nazw.. wlasciwego rcjcstru lub cwidencji.
6) W zaleznosci od tego, w jaki spos6b organizacja lub podmiot powstal.
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7) Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nieobowiazkowe. Nalezy wypelnic, jezeli zadanie
publiczne proponowane do realizacji ma bye realizowane w obrebie danej jednostki.

8) Nie wypelniac w przypadku miasta stolecznego Warszawy.
9) Dotyczy oddzialow terenowych, plac6wek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypelnic, jesli zadanie ma

bye realizowane w obrebie danej jednostki organizacyjnej.
10) Nalezy okreslic, czy podstawa sa zasady okreslonc w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy tez inna podstawa. Dotyczy

tylko oferty wsp61nej.
II) Wypelnic tylko w przypadku ubiegania sie 0 dofinansowanic inwestycji.
12) Opis musi bye sp6jny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wsp61nej - nalezy wskazac dokladny podzial

dzialan w ramach realizacji zadania publicznego miedzy skladajacymi oferte wspolna,
13) W harmonogramie nalezy podac terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg61nych dzialan oraz liczbowe okreslenie

skali dzialan planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego,
np. liczba swiadczen udzielanych tygodniowo, miesiecznie, liczba adresat6w).

14) Opis zgodny z kosztorysem.
15) Nalezy opisac zakladane rezultaty zadania publicznego - czy beda trwale oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni

sie do rozwiazania problemu spolecznego lub zlagodzi jego negatywne skutki.
16) Nalezy uwzglednic wszystkie planowane koszty, w szczcgolnosci zakupu uslug, zakupu rzeczy, wynagrodzen,
17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
18) Nalezy wpisac koszty bezposrednio zwiazane z celem realizowanego zadania publicznego.
19) W przypadku oferty wsp61nej kolejni oferenci dolaczaja do tabeli informacje 0 swoich kosztach.
20) Nalezy wpisac koszty zwiazane z obsluga i administracja realizowanego zadania, ktore zwiazane sa z wykonywaniem

dzialan 0 charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsluga finansowa i prawna projektu.
21) Wypelnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, 0 kt6rym mowa w § 16 ramowego wzoru

urnowy, stanowiacego zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczacych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje 0 kwalifikacjach osob, kt6re beda zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz 0 kwalifikacjach
wolontariuszy, W przypadku oferty wsp61nej nalezy przyporzadkowac zasoby kadrowe do dysponujacych nimi
oferent6w.

23) Np. lokal, sprzet, materialy, W przypadku oferty wsp61nej nalezy przyporzadkowac zasoby rzeczowe do dysponujacych
nimi oferent6w.

24) Odpis musi bye zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal wydany.
25) Wypelnia organ administracji publicznej.
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