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Zal'lezniki do rozpo14'1dzenia Ministra 
Rodziny, Praey i Polityki Spoleeznej 
z dnia .. "" ... .. "" .. ,,(poz .... ) 

Zal'lcznik nr 1 

UPROSZCZONA OFERTA REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO 

POUCZENIE co do SDosobu wypetnianla oterty: 

Ofert~ nalety wypefnic wyfitcznie w bialych pustych polachl zgodnie z instrukcjami umieslczonymi przy poszczeg61nych polach 
oraz w przyplsach. 
Zaznaczenie gwiazdk~ "p.: .,pobieranie·/niepobieranie·'" oznacza, ie naleiy skreslic niewtasciw~ odpowiedi, pozostawiaj~c 
prawidtow~. Przyktad: ... pebh!FaRie·/nlepobieranie*"'. 

I. Podstawowe inforrnacje 0 zloionej oferde 

1. Organ adrnlnlstracjl publicznej, Wydzial Zdrowia i Spraw Spoleeznyeh 
do kt6rego adresowana lest oferta 

Z. Tryb, w kt6rym zloiono ofert~ 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku 
pubticznego i 0 wolontariacie 

3. Rodzaj zadanla publicznego'j 7) dzialalnos6 na rzeez os6b niepelnosprawnych; 

4. Tytul.l'adanla publicznego Zwiedzamy Swi~tokrzyskie 

5. Termin realizacji zadania publicznego" Data . I 01.08.2018 
rozpOCZliCla 

r Data 115.09.2018 
zakorlezenia 

II . Dane oferenta (..ow) 

1. Nazwa oferenta (-6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sqdowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (jeieli jest Innv od a&esu siedzibv) 

Polskie Stowarzyszenie na rzeez Os6b z Niepelnosprawnosel'l Intelektualn'l- Kolo w ladzi krs 0000372985, adres 94-023 
t6di ul. Karolewska 70/76 

Z. Inne dodatkowe' dane kontaktowe, w 
tym dane os6b upowainlonvch do Koordynatorzy zadania : Irena Zrnysfowska Tel. 510 515 648 

skladania wvjasnien dotyczqcych oferty (np. Roman Bartoszuk-Antoszewski Tel. 42 212 20 83, 42 689 90 60 meil 
numer telefonu. adres poczty elektronicznej, romekba@wp.pl 
numer faksu, adres strany intemetowej) 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opls zadanla pubJicznego proponowanego do realizaeji wraz ze wskazanlem, w szczeg61noSci eelu, miejsca jego 
realizacji, grup odblorc6w zadania oraz przewldvwanego do wykorzystania wkladu osoboweRo lub rzeczowego 

Zadanie b~dzie projektern wspierajqcyrn wi~zi rniedzy pokoleniowe oraz pornoc rodzinorn i osoborn w trudne 

sytuacji iyciowej oraz wyrownujqce szanse tych rodzin i os6b. 

Kulminajacym punktem rea/izacji zadania b~dzie weekendowy wyjazd do sqsiadujqcego z naszym 

wojew6dztwem wojew6dztwa Swi~tokrzyskiego . W ramach wyjazdu przewiduje si~ odwiedzenie najstarszego w 

Polsce d~bu Bartek, zwiedzanie Bodzentyna, Parku miniatur budownictwa 5wiatowego w Krajnie, Kadzielni w 

Kielcach, skansenu dyrnarek w Nowej Siupi, muzeum Sienkiewicza w Obl~borku. Ta cz~sc zadania b~dzie trwala 

lJ Rodzaj zadania zawiera s J~ w zakresie zada" okreslonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziafalnoSci poiytku 
publicznego I 0 wolontariacie. 

2) Termin reaUzacji zadania nie moie bye dluiszy nii 90 dnL 
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dni tj. 7- 9.09.2018 r.; w tym dwa noclegi i wyzywienie (2 sniadania i 3 obiadokolacje). Baza wypadowa tc 

Osrodek Wypoczynkowy "G%borze" w Rudkach/ S/upi nowej. 

przewidywana grupa uczestnikow to 30 osob niepe/nosprawnych intelektualnie, 20 osob to rodzice lub oral 

kierowca wynaj~tego autokaru. opiekunowie ( cz/onkowie PSONI i podopieczni Kola w todzi) wszyscy s, 

mieszkaricami todzi. 

2. Zak/adane rezultaty realiiacjl zadanla publlcznego 

Rezultatami zadania publicznego b~dq: 

• Integracja mieszkaricow m. todzi 

• Wsparcie wi~zi mi~dzypokoleniowych 

• Rozszerzenie aktywnosci osob starszych 

• Aktywnosc spo/eczna cz/onkow PSONI 

• Integracja osob niepe!nosprawnych uczestniczqcych w pracach 50S z osobami spoza 50S 

• CZE:sciowe z/agodzenie marginalizacji srodowiska osob niepe!nosprawnych 

• Trwaly rezultat to nabycie wiedzy historycznej i doznania turystyczne osob w wieku 50 plus oraz iet 

podopiecznych 

• Niezmiernie wainym czynnikiem i rezultatem b~dzie ( w miar«: trwalym) ca/kowita lub cz~sciowa 

likwidacja barier psychicznych, komunikacyjnych i spolecznych 

• Moiliwosc uczestniczenia w wyjeidzie poza granice miasta osob, ktore nie korzystajq ( brak srodkow 

finansowych, cz~sciowe ubOstwo) np. z turnusow rehabilitacyjnych, i podobnych wyjazdow. 

IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadanla publicznego (w przypadku wi~kszej Iiczby koszt6w 
istnieje mozllwosc dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj kosztu Koszt calkowity 
(zI) 

lp. 

Nadeli i wytywfenle ( 2 nocJeci plus 2 lni.dania i 3 10.ZOO,OO 
1. obiadokolacje dla S1 os6b w tym klerowea) 

Transport ( wynajem autokaru - przewfdywana trasa 3.000.00 
2. ok. 500 km x 6 zt) 

3j Wartosc koszt6w og61em do poniesienia z dotacji nle moie przekroczyc 10 000 zt. 
4) W przypadku wsparda realizacji zada"ia publiClnego. 

do pooleslenla 
z wnloSkowanej 

dotacji" 
(zI) 

0.00 

3.000,00 

do ponleslenla 
ze~rodk6w 

flnansowych 
wlasnych, srodk6w 

pochodzqcych z, 
Innych zr6de/, 

wk/adu osobowego 
lub rzeaowego41 

(zI) 
10.200.00 

0.00 
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Pnawodnik (umowa cywilno prawna) 400,00 0,00 400,00 

4. 
Bilety ws,,:pu 500,00 0,00 SOO,OO 

5. 
Ube2p;ea:enie 100,00 0,00 100,00 

Koszty og6lem; 
14.200,00 3.000,00 11.200,00 

O~wiadczam('y), ie: 
1) proponowane zadanie pUbliczne bt:dzie realizowane wyq,cznie w zakresie dziatalnosd pozytku publicznego oferenta; 
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy p9sieraAle*/niepobieranle* swiadczen pieniE;:inych ad adresat6w zadanlai 
3) wszvstkie podane w ofercie oraz zatClcznikach informacje ~ zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent"'/ef.e.Fe.FtEI'" sktadaj'lCY ninlejsz'l ofert~ nie zalega (jOl)*/.:z.alega (jill'" Z oplacaniem naleino!ci z tytutu zobowi<lzari 

podatkowy . 
5) oferent·I'~/fefil;i dajctCY ninlejszct ofert~ nle zalega {i'l)·,Qalega (jed'" Z optacaniem naleinosci Z tyturu skladek na 

ubezPIF'fi$i/IJfI~~zqdu Kola 

Zl 'AntosU?U!ski 

Ipodpis osoby upowaznlonej 
lub podpisy os6b upowainionych 
do skladanla o5wiadclen woJi w Imienlu 
oferenta) 

Zafacznik: 

Skar~_ . . J" ~ 1.\0 i « 
.s.relJa 

tel. 8 1· 1_ 1 aka 

Data .11.06.2018. 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze SCldowym - potwlerdzona 2a zgodnosc: 
Z oryginaiem kopia aktualnego wyciClgu z innego rejestru tub ewidencji. 

( "'uRZ1fD"1i;:'i,n';'n .,;. ; ;Zl~ 
IDEPARTAMENT OBSt.lIG; 1.'-1" " . . :;,'Ic.n 
\ YNDZI"t lA;w.DlAHlA KDlITkK1Al.1ll . _>.1. ~.C!J,\I 

1 3 -06- 2018 
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