
Uczniowski Klub Sportowy
"UKS - 190"

93-154 t6dz , ul.Malaewsklego 37/47
NIP 729·258·45·42 Regon 100078708 23.05.2014 , L6di

Data i miej sce zlozenia ofcrty

OFE RTA/OFERTA WSI'OLNA I )

ORGAN IZAC.J1 POZARZJ\DOWE.J(-YCIl)/POJ>M IOTlJ(OW), 0 KTORVM(-VCIl) MOWA WART. 3
lJST. 3lJSTAWV Z J>NJA 24 KWIETN JA 2003 r.O DZIAl..AL NOSCI POZYTKU PlJRLlCZNEGO

10 WOLONTARIACIE (Dz. lJ. z 2010 r. Nr 234, poz, 1536)' )
REALlZACJI ZAI>ANIA PUDLlCZNEGO

Upowszcc hnianic kultury fizycznej
(rodzaj zadania publicznego")

Ws picranie szkolcnia sportowego

I'RZVGOTOWANIE I lJl>ZI Al.. W I>RUZVNOWVCH
M ISRZOSTWACH POLSKI ROCZNI K 2001,2002

W okresie od czerwca do lipca 2014

W FORMIE
WSPJERANIA WYKONANIA ZADANIA PUOLlCZNEGO

PRZEZ

Prczydcnta Miasta Lodzi
(organ administracj i publicznej)

skladana na podstawie przepis6w dzialu II rozdzialu 2 ustai....y 7. dnia 24 kwictnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publ iczncgo i 0 wolontar iacie



I. Dane oferenta / oferent6w II. J)

I) nazwa: :

2) forma prawna: 4) : Ucmiowski Klub Sponowy ., UKS-190"

(X) sto wa rzyszen ie ( ) fundacja

) koscielna osoba prawna ( ) kosciclna jednostka organizacyjna

) sp61dz ielnia socj alna ( ) inna .

3) numer w Krajowym Reje strze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencj i:" 138

4) data wpi su , rejestracji lub utworzenia:"' 03 .06.2005

5) nr N IP: 729-258-45-42 nr REGON: 100078708

6) adres:

miejscowosc: L6di ul. : Malczewskiego 37/47

dzielnica lub inna j ednostka pornocn icza:71

gmina: Lodz powiat:" lodzki

woj ew6dztwo: 16dzkie

kod pocztowy: 93-154

7) tel.. : 603 919 304

poczta:

faks:

L6d i

e-mail: : uks 190Iodz@wp.pl http://www.uks I90 .pl

8) nurner rachunku bankowego : 32 103000 19 0 I09 8530 00 44 0800

nazwa ba nk u Ci ty handlowy

9) nazwiska , imiona os6b upowaznionych do rep rezentowan ia oferenta/oferentow" :

a) Prezes- Izabe la Nied iwiecka

b) Viceprezes- Judyta Miksa

c) Sekretarz- Anna Parzynowsk a

10) nazwa , adres i telefon kontaktowy j ednostki organi zacyjnej bczposrednio wyko nujacej zadan ie, 0 ktoryrn

mowa w ofcrci e:"

UCZNIOWSKI KLUB SPORTO WY UKS 190 LODl , UL. MALCZEWSKIEGO 37/47

I I) osoba upowazniona do skladania wyjasni en dotyczacych oferty [imie i nazw isko oraz nr telefo nu

kontaktowego)

12) Anna Par zynowska tel. 603 9 19 304

13) przcdmiot dzialalnosci pozytk u publicznego :

a) dz ialalno sc nicodplarna pozytku publ icznego

I.organi wwanie poza lekcyjnego zycia sportowcgo uczniow w oparc iu 0 rnoz liwosci ob iektowe i sprzetowe

szkoly,

2.uczestniczenie w imprezach sportowych organi zowanyc h na obszarze dz ialan ia samorzadu terytorialncgo i

dzialalnosc poza nim ,

3.organizowanie zaj ~c sportowych dla mlodziezy szko lnej , wszechstro nny rozwoj ,

4 .prowadzenie dzialalnosci szkoleniowej, wychowawczej dzia la lnosci propagandowej .

b) dzialalnosc odplatna pozytku pub licznego
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I.organizowanic zgrupowan,

14) jezeli oferent / oferenci" prowadzi / prowadza!' dziala lnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru prze dsiebioreow

II) przedrniot dzialalnosci gospodarcz.ej :

INie dotyczy

II. Informacj a 0 sposoh ie reprezentacji oferentow wohec organu administracji puhlicznej wruz

z przytoczcniem pod stawy prawn e]101

INie dotyczy

III. Szczego lowy za kres rzeczowy zada nia puhliczn ego proponowanego do realizacji

l. Kr6tka charakte ry st yka za dania publ ieznego

Szko lenie dzieci i mlodziezy w klubie sportowym w dyscyp linie : plywanie

Zadanie rea lizowane jesl poprzez dodatkowe Ireningi na plywalni i sali gim naslycznej. Zadanie rna na ce lu

przygotowac dziec i z roczn ik 2001 ,2002 do udz ialu w Druzynowyc h M.P. , oraz bedzie obej mowalo okres

roztrenowania po tych zawodach. Pozwoli 10 zregenerowac s ity zawodnikow bioracych udzial w M.P.

Zadanicm obj etych jest 2 1 zawodnik6w.

2. Opis polrzch ws kazuj qcych na kon lec znosc wykonania zad a n in puhlicznego, opis ieh przyc zyn

nraz sk utk6w

Glowna potrzeba wykonania zadania publicznego jesl przygotowanie dzieci naszego klubu do Druzynowych

Mistrzostw Polski roczn ik6w 2001 ,2002.

Jest 10 pierwszy tak wazny start d la naszyc h z.awodnik6w, d latego zw iekszona ilosc treni ng6w moze przyczyn ic

silt do poprawy techniki i podniesienia poziomu ich urniejetnosci. Sukcc sy odn ies ione na zawodac h beda rnialy

pozytywn y wplyw na kszta ttowanie charakteru przyszlych zawodnik6w. Druzynowe Mistr zostwa Mtodzik6w 10

pierwszc zawody lej rangi rozgrywane w kategorii wiekowej 200 1-2002 . Podsumowuja one kilkuletnie

przygotowan ia zawodnikow, a ich wynik czesto wplywa na decyzje 0 kontynuacji uprawiania tej dyscypliny.

Cykl przygolowawezy przed zawodami wymaga zwiekszenia godzin trening6w i przepro wadzania ieh w

warunkach zapewniajacych optymalne wykorzystanie rnoz liwosc i kazdego dziecka.

3. Opis g r up ad resa t6 w za da nia puhliezn ego

Rocznik 2002 - 13 dzieci

Rocznik 200 I - 8 dzieci

Liczba uczestnikow zadania : 2 1 dzieci
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4. Uzusad n icn le pot rz eby dofinansowania z do lacj i inwestycji zwiazanych z rea liza cja zadania

publ iczn ego , w szc zegolnosc i zc wskazaniom, w jaki sposob przyczyni sir: 10 do podwyzszcnia standardu

rcalizacji zadania'!'

INie dotyczy zadania

5. ln fo rmaeju, ezy w cillgu osta lnieh S lat uferem/oferen c!" ot rz ymal/ot rz ymali" dolllej \,

na dofinansowanie inwestycj i zwiaza nyc h z reali zacja zadania publicznego z podaniern inwestycji, ktore

zoslal y dofinansow ane, organu, ktory udzie lil dofinansowania, oraz daly otrzyrnania dotacji'! '

INie dotyczy zadania

6. Zaklada nc cele rcali za ej i z.adan ia publiczn ego uraz sposob ieh rea liza eji

Do konca cze rwca grupy wiekowe z rocznika 200 1,2002 rozpoczna rywalizacje w zawodach z ka lendarza

I'ZI'L, a celem klub u bed zie utrzymanie jak najlepszych lokat na poszczegolnych imprezach

Kore spondencyjnych Mistrzostw Polski .

Dzieki odpowiedni emu przygotowaniu po legajacernu na zwiekszonej ilosc i Ircning6w zawodnicy poprawla

techn ike i podniosa poziornu swo ich umiejetnosci .

Poprze z start w lak wazn ych zawodach zawodnicy zd obeda potrzcbnc doswiadczenie, kt6re rnoze wplynac

pozytywni c na rozw6j przyszlych karier sportowych,

Dzieci beda mialy zaj ecia na hasenie z Irencram i oraz zajecia na sa li gimnastyczne].

Wszystki e zajec ia beda przygotowane i poprowadzone prze z naszych Irener6w.

7. Miejsee rcali zaeji za da n ia publiczn cgo

Szkola I'odstawowa nr 190 w Lodzi ul. Maiczc wskicgo 37/47

8. Opis poszczego lnyc h dziala n w zakresie rea Iiza ej i zada n ia puhliezn ego spoj ny z harmonogramem

i kosztorysem"

Przygolowanie w wodzi obcj rnuje: Ireningi lO x w lygod niu

-doskonalenic sly low plywackich tj.: sty l dowolny, grz bietowy, motylkowy, klasyczny na odci nkac h 25,50 , I00 i

300m,

-nau ke i doskonalenie sko ku startoweg o ze slupka,

-nauke i doskonalcnic startu z wody,

-nauke i doskonalenie nawrotow,

-plywanie odcink6w srednich i dlugich- 50,75, IOO,200,300m. Metoda ciagla i powtorzeniowa ,

-plywanic ode ink6w srednich i dlugich zc zmiana tempa,

-plywanie odcinkow 25 m. z max. predkoscia,

-plywanie odcin k6w krotkic h i srednich metoda powtorzeniowa pos zczegolnymi sty lami,

-nauke i doskonalenie nawrotu do sty lu dowolnego i grzb ietowego,

-plywanie odcinkow srednich 70 blokowaniem n6g lub rak oraz z obciazcniem (plywanie w pletwach lub w

Iapka ch) ,

-plywanie odeink6w krotki ch z max . szybkoscia w sc riach,
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-szta fety plywackie,

-plywanie odpowiednich dystans6w na czas,

-sprawdz iany tcchn iczne,

-sprawdz iany czasowc.

Doda tkowo przcz caly okres trcningowy dla dzieci odbywaja sie dwa razy w tygodniu zajec ia na sa li

gimnas tyczne] , majacc na ce lu poprawe gibkosci i sprawnosc i wszystkich grup miesniowych . Dla wszystkich w

rarnac h rozgrzew ki przed trenin giern wlasc iwy m odbyw aja s ie kr6tki e zaj ec ia rozciagajace oraz cwicze nia

ksztahujace s it.. grup miesniow ych .

W celu popraw ienia efe ktyw nosc i trenin gu, kazde zajecia sq omawiane przed wejsciem do wody.

Rozpisanie zaj ..c na tabli cy znacz nic ulatwia prace trcnera i pozwala na bardziej indywidualnc podejscie do

zawo dnik6w. Samokontro la czas u na specjalnym zegarze pozwa la sarnym za wod nikom nabrac umiejetnosc i

wyczucia czasu i tempa szy bkosc i plywania.

Wszystkie zajec ia odbywaja sie w Sz kolc Podstawowej nr 190 ( plywalnia 25m. i sala gimnas tycz na), Do

prowadzeni a zaj"c zatrudnicni sa wykwalifikowani trenerzy.

9. Harmonogram 'r"

Zadanic publiczne reali zowane w okrcsic od 2 cze rwca 20 14 do 3 1 Iipca 20 14

Poszczegolne dzialania w zakrcsie Te rm iny real iza cji
Oferentlub inny podmiot odpowicdzialn y

rea lizowanego zadania publicznego" poszczeg61nych dzialan
za dzialanie w za kres ie reali zowanego

zadania eubliczne uo
I.Trening plywack i cz.erwiec-lipicc .20 14 UKS-190

2.Trcning na sa li gimnastycznej czc rwiec- lipiec.20 14 UKS -190

3.lJdzinl w zawo dac h

Miedzywojewodzkic Druzynowe 01- 30.06.2014 UKS- 190

Mistrz, Mlodz. 12 lat

Micdzywojcwcd zkie Druzynowe 2 1-22.06 .20 14 UKS-190

Mistrz, Mlodz. 13 lat

10. Zakladanc rezu ltaty rea lizac]] zadania public-LnC/:o'51

Znkladamy osiaganie bardzo wysokich rezultatow podcza s rywa liza cj i sportowej w wymi enio nych kategori ach

wiekowych.

Podczas imprez og6 1nopolskich bcdziemy starali sie zdobyc jak najwyzsze lokaty w klasylikacji dru zynowej .

Oczekujemy zc poprzez zwie kszo na liczb e trenin g6w nasi zawodnicy beda tak przygotowani , ze odniosa wynik i,

kt6re pozwola im sit; upla sowac dru zynowo w pierw szcj dziesiatce klubow bioracych udzial w M.P . A

indywidualne starty zapewni a im micj scn w czol6wce startuj acych (5 linal6w Ai 8 final6w B).

Zdobytc doswiadczeni e pod czas udzialu i mozliwosc i startu w zawodach , przygotuje naszych za wodnik6w do

cwentualnyc h przyszlych imprez sportowych.

IV. Ka lku lncja przewidywanych kos zt6w rca lizacji za da n ia publiczn ego

I. Kosztorys zc W7.glfdu na rodzaj koszt6w:
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Koszt
;>.

I . •ego
do pokryc ia

.:.< :I' 1.finan sowyeh
z wkladu... 0

~' 1.tego srodkow wlasnych,Vi ~ ~ osoboweg o,0 'E Koszt do pok ryci a srodkow 1.innyeh" oN
l .p, Rod za] koszt6w 'b) ."

~ ~
W tympracy... l ea lkowity 1. zrode], w tym wp lat. ~ spoleczne]-c .~ ~ IWzl) wnioskowancj i oplal adresat6w"" )jj ° czlon kow:8 °

0:: dotaeji (w 1.1) zadan ia
::<: publicznego!"

j swiodczen
woiontariuszyIW z/)

(w zl) "
Koszty mcryruryczn e!"
po stronic ... IIJKS-

I
/90)'· );

I )Wynajcm obicktu 122 65 11 7930/1 75001.1 4301.1 o.oo

2) IJdz ial w n.M.p. 2 135ll 1.1 27001.1 2500 z! 2(X}zl 0,00
Koszty obslu gi 'U)

zadan ia publi czn cgo,
w tyrn koszty
udmin istracyjn e

II po stronic ... (nazwa
Oferentav'":

I ) .......
...........................

?) .......
...........................

Innc koszty, w tym
kuszty wyposazenia

III
i promocji po stronie ...
(naz wa O/erell/a)'·):

I ) ..................................
fll ..................................

IV Og6lcm: 11l63llz1 IllO()()zl 63llz1 uoo

2. Prz ewillywan e t rOll' a fin a nsowon ia za da nia publiczn ego

I Wnioskowana kwota dot acj i 10000 zt 94,07%

2 Srodki finan sowe wlasne !" 630 1.1 5,93%

3
Srodki tinan sowe 1. innych zrodel og6/cm (srodki finan sowe

.......... 1.1 .......... %wym icnionc w pkt 3.1-3.3)11)

3.1 wplaty i op laty adresatow z.adania publicznegn ' {' .......... 1.1 .......... %

srodki finansowc z innych zrode! publicznych (w szczegolnosc l:

3.2
dotacj e 1. budzetu panstwa tub budzetu jednostki sarnorzadu

.......... 1.1 .......... %
tcrytoria lnego, funduszy ce lowych, srodki 1. funduszy
strukturalnych)11}

3.3 pozostale!" .......... 1.1 .......... %

4
Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolonturiuszy i proca

.......... 1.1 .......... %
spoleczna cz lonkow}"

5 Og6lcm (srodki wymi en ione w pkt 1-4) 10630 1.1 100 %
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• IV przypadku wykuzania wkladu osobowego nalezy dodatkowo przeds tawic szczegolowa wycen~ swiadczen
wolonturiuszy i pracy spoleczncj czlonkow, w oparciu 0 kwoly wynikajqce z obowiqzujqcych przepisow.

3. Finansowe srodki z innych :trudel publlcznych"!

Informacja 0 tym ,

Nazwa organu
czy wnio sek (oferta) Termin rozpatrzenia -

administracj i publicznej Kwota srodkow
o przyznanie srodkow w przypadku wnio sk6w

lub inncj jcdnostki sektora (wzl)
zostal(-a) rozpatrzony{-a) (ofcrt) nierozpatrzonych

Iinans6w publicznych pozytywn ie, ezy tez nie do czas u zlozenia
zoslal(-a) jeszczerozpatrzony niniejszej oferty

(-a)
Nie dotvczv TAKINIEI)

TAK/NI E1
)

TAKlNIE1)

TAKlNIE1)

Uwagi , kt6rc mog'l mice znaezcn ie przy ocenie kosztorysu:

BRAK UWAG

V. Inne wybranc informacjc dotyczace zadania publicznego

I. Zaso by kadrowc przcwidywane do wykorzystani a przy rea Iizacj i zadania publiczncgo/"

W ce lu jak najlepszcj rca lizacji zadan ia zatrudnieni sa wykwalilikowani Irencrzy. Kadra szkoleniowa 10 osoby z

wieloletnim doswiadczen iem w pracy instruktorski ej z dziecmi i osiagajac a w tej pracy sukcesy.

Trenerzy posiadaja odpowiednic kwalifikacje i uprawnicnia zawodowe (wszyscy S'l trenerami II kl) , a dodatkowe

Ireningi beda ich praca spoleczna,

Przy rcalizacj i zadania korzystamy rowni ez z pomocy rodzic6w jako wolontariuszy, ktorzy widzac sukcesy

swoich dzieci oraz dobrq organi zacje i dzialalnosc klubu chetnie angazuja s le oferujac potrzcbna pomoc.

2. Zasoby rzeczowe ofcrcnta/oferentow" przewidywane do wyko rzystania przy realizacji zadania
2J1

UKS- 190 beda c klub em uczniowskirn korzysla z plywalni, sali gimnas tycznej i innych pomleszczen Szkoly

Podst. 190.

Deski plywackie duze i male , pletwy, gumy Ireningo we, lopatki , zegar treningowy, liny torowe wyczy nowe i

treningowe, pilki, hantl e 2,5 ,7 kg.

3. Dotychczasow e doswiadczeni a w reali zacji zadan publ icznych podobnego rodzaju (ze wskazani em, ktore

z tych zadan real izowane byly we wsp61pracy z adrninistracj a publiczna)

l .Upowsze chni an ie kultury lizycznej w srodowisku dzieci i mlod ziezy niedo stosowanej spoleczn ie jako forma

edukacj i i przeciwdzial aniu wykluczen iu spoleczne mu 09 .200 7-12.200 7

2.Szkolenie dzieci i rnlodziezy w klubach sportowych 01 .2008-04.2008

3.Szko lenie dzieci i rnlodziezy w kluba ch sportowych 05.2008-12.2008

4.Szkolcnie dzieci i mlodziezy w klubach sportowych 05.2009-12.2009

5.Szkolenic dzicci i mlod ziczy w klubach sportowych 01.20 I0-04 .20 I0

6.Szko lenie dzicci i mlodziezy w kluba ch sportowych 05.2010-12.2010

7.Szkolenie dz ieci i mlod ziezy w klubach sportowych 01 .201 1-04.20 II
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8.Szkolenic dzicc i i mlod ziezy w klubaeh spon owych 05.20 11-12.20 11

9.Szkolenie dzieci i mlodziezy w klubach sportowyeh 01.20 12-04.2012

10.Szko lcnie dzieei i mlodziezy w klubaeh sportowyeh 0 1-06 .201 3

l l.Szko lenie dzicci i mlod ziezy w klubach sportowyeh 07- 12.20 13

12.Szkolenie dzieei i rnlodziezy w klubach sportowyeh 01-06 .2014

Wszystkic zadania rea lizowane byly przy wsp6/prac y z Wydzia tcm Sportu UML i zostaly rozliczone

prawid/owo.

4 . Informacja, ezy ofereru/ofcrencl" przewiduje(-q) z lecae rea lizacje zadania publicznego w tryb ic, 0 kt6rym

mowa wart. 16 ust. 7 uslawy z dnia 24 kwielni a 2003 r. 0 dzialalno sci pozytku publi czne go

i 0 wolontariac ie

IN ie dotyczy

Imienny wykaz kadry szko leniowcj rcalizujqccj za danie z podaniem a ktua lnyc h up rnwnien
i prowadzonych grup:

Kwalifikacje zawodowe
Irnie i nazwisko (nazwa i nr dokumentu

lJyscyplina
Prowadzona grupa szkoleniowa

prowadza cego zaiecia potwierdzajacego (RO CZN IK I NAZW A)
uprawnienia za wodowc )

.lan kowska Renat a Trener II kl Plywanie 2001

Kowalska Sylwia Trene r II kl Plywanle 2002

Nr a kt ua lnej polisy OC i NW , wraz z terrninern waznusc]
Polisa '1'1'010159933 wazna od 01.09.2013 do 3 1.08.20 14

Gmfik ZlIj~

Liczba
Rodzaj zajt;:c

Miejsce odbywania Dzien tygod nia lrnie i nazwisko oso by
uczestnikow zaj~c i godziny zaj'rc prowadzace] zajecia

Rocz.200 2- Plywanie Plywalnia SP190 Pn.7.00-8 .15 Kowalska Sylwia

1J oso b 16.30-18.00

Wt. 6.45-8.15

15.45-17 .15

Sr. 6.45-8.15

17.15-18.45

Cz.6.45-8.15

15.00-16.30

Pt. 6.45-7.30

17.15-18.45

Trenin g na ladzie
Wt.15 .00-15.45
Pt.16 .30-17.15
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Rocz.200 1- f'lywan ie Plywalnia Sf'19ll Pn. 6.00-7.30 Jankowska Renata
8os6h

16.30-18.00

Wt. 6.45-8.15

18.00-19.30

Sr. 6.45-8.15

17.15-18.45

Cz.6.45-8.15

15.00-16.30

Pt. 7.30-8.15

15.00-16.30

Trening na ladzie Wt.15.00-15.45

Sb.11.30-12.15

I) proponowanc zada nie publiczne w calosci rniesci SIt; w zakresie dziaialnosci pozytku publiczn ego ofcrental
o fereruow";

2) w ramac h skladancj o rcrt~ przcwidujemy pohieranie/niepobi eranle'! op/at od adresatow zadania;
3) ofercnt/eferenci" jest/sa ' zwiazanyt-ni) niniej sza ofcrta do konca lipca 20 14
4) w za kresie zwlqzanym Z otwartym konk urscm ofert, w tym z gro ma dzenie m, przet wa rzan icm

i przekazywa niem danyeh osohowye h, a tnkze wprowa dza n iem ieh do systemow informatycznych,
osoby, kto rych te dane dotyeza, z /o:l:y ly s tos o w ne oswladczen ta zg od nie I. ust awa z d ni a
29 sie r pn ia 1997 r, 0 oe hronie d anyeh oso bowyeh (Dz, U, z 2002 r. Nr 101, p0 7_ 926, z poin. ZIII.);

5) ofc rcnt/ore rellei ' ) skladajacy niniej sza o fcrtc nic za lega(-:iV l-za legaH<t1 l) z oplacaniem naleznosc i
z Iytulu zo bowiazan podat kowych/skladc k na ubezp ieczenia spolcczne " ;

6) oferentMerfltei skladajacy nini ej szq ofer te ni e ilia zad luzc nla wohee Miasta i mi ej skieh jednostek
organizacy]nyeh ;

7) dan e okres lon e w czesci I niniej szej o ferty 5'1 zgodnc z Krajowym Rej estrcm Sadowyrn/w lasc iwa
ewidencja";

8) wszystkie podane w ofcrcie oraz za laczn ikach info rmacj c sit zgodne z aktualnym stancm prawn ym
i faktycznym,

9) DoJatkowo oswiadczamty), ze:

- nie prowad zimy dzlalalnoscl w celu osillgnircia zysku,
- nie sll prowad zone wobec naszej organizacji pozarzaduwej/podmiotu cgzckucje sqdowe blldz

ad minist racyj ne,
- nie ub icgamy sif 0 srod ki fina nsnwe na realizacje zada nia konkursowcgn blldi jego czesci

z innych kom orek organizacyj nych Urzedu Miasta Lodzi i miej skich jednostek
urgunizacyjnych,

- w ciagu nstatnich 3 lat wykorzysta llsmy zgod nie z przeznaczeniem dotacje na realizaeje zadari
puhlicznych . ,.ms ou ...

Ucznlo_klego lubu SjIOIto Igo
-u - 19 0"

. , .. " , r . .• " 'lJ'pdzwlecka

(podpis osohy upowazn ionej
lub podpisy osob upowazn ionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/o ferentow!')

Data 23.05.20 14

Zalacznik i:

I. Kopi a aktualnego odpisu z Krajowcgo Rcj cstru Sadowego, inncgo reje stru lub ewidencii i".

9



2. W ~rz~adku w~boru inn~go sposobu reprezenracji podmiot6w skladajacych oferty wspolna niz
wynikajacy z Kraj owego Rej estru Sadowego lub innego wlasciwcgo rejestru - dokument potwierdzajacy
upowaznicnie do dzialania w imieniu oferenta(-6w).

Poswiadczenie zlozenia ofert/S
)

Adnotacje urzedowej"

II Nie potrze hne skrcsl ic ,
2 ) Rud zaj ern zadania jest j edno lub wiecej l.adan publi cznych okres lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalnosci pozytku publieznego i 0 wolontariacie.
l ) Kazdy z ofcrentow skladajacych oferte wspolna przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dolqczaj a wlasciwe pola.
oI l Forma prawna oznaeza forme dzialalno sci organizaeji pozarzadowej, podrniotu , jednostki organi zaeyjnej okreslona

na podstawic obowiazujacych pm ..episow, w szczegolnosci stowarzysze nie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjn e
dzialajace na podstawie przepi sow 0 stosunku Pailstwa do Koscio la Katulickiego w Rzcczy pospolitej Polskiej .
o stosunku l'anstwa do innyeh kosciolow i zwiazkow wyznaniowych oraz 0 gwarancjach wolnosci sumicnia i wyznania,
je zeli ieh cclc statutowe obcjmujq prowadzcnie dzialalnosci pozytku puhlicznego, uczniowskie kluby sportowe, oehotnieze
strazc pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczyc odpowiednia forme lub wpisac inna

<) PodaCnazwe wlasciwego rejestru lub cwidencji.
6) W zaleznosci od tcgo, w jaki sposob organizaeja lub podrniot powstal.
7) Osiedle, solectwo lub inna jed nostka pomoenicza. Wypclnienie nicobowiazkowe. Nalezy wypelnic, jezeli zadanie

puhliczne proponowane do realiza c]i ma bye realizo wane w obrebic dancj jednostki,
' ) Nie wypelniac w przypadku miasta stolecznego Warszawy .
0 ) Dotyczy oddzialow terenowych, placowek i innyeh jednostek organizaeyjnyeh oferenta Nalezy wypelnic, jesli zadanie ma

bye realizowane w obrebie danej jednostki organizaeyjnej .
10) Nalezy okreslic, cry podstawq 5'1 zasady okreslone w starucic, pclnornocnictwo, prokura ezy tel. inna podstawa, Dotyczy

tylko oferty wsp6lnej .
I I } Wypclnic tylko w przypadku ubiegania sie 0 dofinnnsowanic inwestycj i,
12} Opis musi bye spojny z harmonogramem i kosztoryscm . W przypadku oferty wspolnej - nalezy wskazac dokladny podzial

dzialan w rarnach rcalizacj i zadania publicmego rniedzy skladajacymi oferte wsp6 lnq.
I.l) W harmonogra mie nalezy podac lerminy rozpoczecia i zakoncze nia poszc zegolnych dzialun oraz liezbo we okreslcnie

skali dzialan planowanyeh przy realizaej i zadania puhlicznego (tzn. rniar adekwatnych dla dancgo zadania publieznego.
np, liezba swiadczen udzielanyeh tygodniowo, micsiecznie, liezba adresatow).

''') Opis zgodny z kosztoryscm.
II) Nalezy opisac zakladane rezultaty zadania publiczncgo - ezy b~"" trwale oraz w Jakim stopniu realizacj a zadania przyczyni

sie do rozwiazania problemu spolecznego lub zlagodzi jegll negatywn c skutki,
' 0) Nalezy uwzgl~dn ie wszystkie planowane koszty. w szczcgolnoSci z.akupu llsillg. z.akUpll rzeery. wynagrodzcn .
17, Dotyezy jedynie wspiernnia zadania publicznego.
I') NaieZywpisae koszty bczposrcdnio zwiqzane z.eelem realilll wanego zadania publiemego.
I . } W przypadkn ofeny wspolncj kolejni oferenci dollleZJljq do labeli infimnacj~ 0 swnieh kosztaeh.
20) Nalezy wpisae koszty zwiqzane z obslugq i administraejll rcaliwwanegu z1Jdania, klore zwiqzane Sl\ z wykonywa niem

d/.ialan 0 eharaklerze admin istraeyj nym. nad/ orezym i konl rolnym. w tym obslugll finansow1\. i prawn q projektll.
21) Wypelnic nie fakultalywne - umozliw ia zawa re ie w lImowie postanowi enia. ° ktorym mowa w § 16 rarnowcgo wzu ru

umow)'. slanowh\eego zal'le znik nr 2 do rozpo r7.qdzenia Ministra Pracy i Polilyki Spolecznej z dnia 15 grudnia 20 10 r.
w sprawie wzoru oteny i mmowego wwru umow)' dOlye7.qeyeh rcalizReji zadania publiemego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego 7.adallia. OOlyezy jedynie oferly wspierania realizlJCj i zadania publicznego.

22} Informaeje 0 kwalifikaejaeb os6b. ktore b~q zatrudllione przy reali7.acji zadallia publieZllegll. Oral 0 kwalitikacjaeh
wolonlariusz)'. W przypadku ofeny wspolnej nalezy przyporzqd kowae Z.l\soby kadmwe do dysponujqeycb lIimi

oferenlow.
2 J} Np. loka1. sprz.~I. malerialy. W przypadku olerly wspo lnej nalezy przypomtdkowae zasoby rzeezowe do dysponuj~eyeh

nimi oferentow.
24) Odpis musi bye I£odny z aktllalnym stanem faktyeznyrn i pmwnym. niez.alem ie od lego. kiedy zoslal wydany .
2S} Wypelnia organ administraej i pllblieznej .
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