
OFERTA REALiZACJl ZADANIA PUB 

OFERTNOFERTA WSP~LNA') 

ORGANIZACJI POZARaDOWEJ(-YCH)IPODMlOTU (-6W), 0 KT6RYM (-YCH) MOWAWART. 3 UST. 3 
USTAWYZ DNlA24 KWIETNlA2003 r. 0 DZIAULNOSCI P O m K U  PUBLICZNEGO 

I0  WOLONTARIACIE (Dz. U, z2010 r. Nr 234, poz. 1536)", 
REALlZACJl ZADANiA PUBLICZNEGO 

z zakresu przeciwdzialania uzaleZnieniorn i patologiom spdecznym w mmach Miejskiego Prograrnu 
Profiiaktyki i Rozwiqzywania Problerndw Alkoholowych 

(rodzaj zadania publicznegoq) 

Prowadzenie dzialari wspierajqcych oraz terapii dla osdb z problemem aikohoiowyrn i ich rodzin 
(mu1 zadania publicznego) 

w okresie od 10 pafdziernika do 10 grudnia 201 5 

W FORMIE 
WSPlERANiA REALlZACJl ZADANIA PUBLICZNEGO') 

Urzqd Miasta Codzi - Wydziat Zdrowia i Spraw Spdecznych 
(organ adrninistracji publicznej) 

skladana na podstawie przepisdw dzialu I1 rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnoSci potytku publiwnego i o wolontariacie 

I. Dane oferentaloferent~w'~~~ 

I \  na-nul S t o w s m s ~ m n l m  AhstvnmntAw i 1 Sishimn 



2)  f o h a  pra&na:41 

(x) stowarzyszenie 

( ) ko6cielna osoba prawna 

( ) fundacja 

( ) koScielna jednostka organizacyjna 

( ) sp#dzielnia socjalna ( ) inna ......................... .... ..... 

3) numerw Krajowym Rejestne Sqdowym, w innym rejestrze lub e~idencj i :~ '  
0000393608 

4) data wpisu, rejestracji lub ~tworzenia:~' 12.08.2011 

5) nr NIP: 8311631942 nr REGON: 10132246400000 

6) adres: 

rniejscowoSe: L6dt ul.: Piotrkowska 17 

7) dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: ............................................... 
. 81 gmina: ......................................... pow~at: .............................................. 

wojewddztwo: ................................................. 

kod pocztowy: 90-406 poczta: .................................. 

7) tel.: 532 330 491 

e-mail: biuro@usiebie.net www.usiebie.net 

8) numer rachunku bankowego: 25 1940 1076 3145 5655 0000 0000 

nazwa banku: CREDITAGRICOLE 

9) namiska i imiona osob upowatnionych do reprezentowania oferentaloferent6w": 
a) Andrzej Skrzymowski 

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpoSrednio wykonujqcej zadanle. 
o kt6rym mowa w ofercie:" 

Nie dotyczy 
.................................................................................................................................................................. 

11) osoba upowatniona do skladania wyjaSnieh dotyczqcych oferty (irnie i nazwisko oraz nr telefonu 
kontaktowego 
Andrzej Skrzymowski 532 330 491 

12) przedmiot dziaialnoSci potytku publicznego: 

a) dzialainoSC nieodplatna potytku publicznego 

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wsp6lna dziaialnoS6 na necz  ksztaltowania 
trzeiwego modelu iycia. 

I 1. Przeciwdzialanie chorobie alkoholowej szerzqcej siq wSr6d dodzie iy .  

2. Wypracowanie skutecznych metod zapobiegania rozprzestczenianiu sig u z a l e ~ e n i a  
akoholowego. 

3. Ulatwianie powrotu do spokeczefistwa i pomoc osobom, kt6re zaprzestaly 
naduiywania alkoholu popnez: 

a/ prowadzenie jadlodajni 

b/ prowadzenie punkt6w zywienia, 

C/ oSrodk6w dla os6b uzaleinionych, niepelnosprawnych, niezaradnych iyc iowo 
: . :  . . - ,  . .:. . . . .  

i bezdomnych, 



dl oSrodk6w dla samotnych matek i uciekajqcych przed przemocq, 

el Swietlic dla dzieci, mlodzie@ z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych oraz os6b 

uzaleinionych i bezdomnych, 

f/ magazyn6w mebli i odzieiy oraz czytelni, 

g/ punkt6w konsultacyjnych. 

4. Upowszechnianie w spoleczeristwie wiedzy o spolecznych kosztach i skutkach 
alkoholizmu i o jej psychologicznym i spdecznym podloh.  

5. Prowadzenie terapii kr6tkoterminowej. 

6. Prowadzenie warsztatbw terapeutycznych 

7. Organizowanie spotkah terapeutycznych. 

8. Organizowanie szkoleti sfuiqcych podtrzymywaniu abstynencji. 

9. Organizowanie spo tkd  towarzyskich i innych form spqdzania czasu wolnego w 
trzeiwoici . 

b) dzialalnoSC odplatna potytku pubi~cznego 

13) jeteli oferent loferenci') prowadzi/prowadzqi' dzialainoS6 gospodarcq: 
a) numer wpisu do rejestru przedsigbiorc6w ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . ... .. . ... ... .. 
b) przedmiot dzialainoSci gospodarczej 

11. lnformacja o sposobie reprezentacji oferentow wobec organu adrninistracji publicznej wraz 
z przytoczeniem podstawy prawnej'al 

Zgodnie ze statutem dwuosobowo - prezes i skarbnik lub wlceprezes i skarbnik 

Ill. Szczeg64owy zakres neczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji 

I. Krotka charakterystyka zadania publicznego 

Celem zadania jest stworzenie miejsca, w ktirym uzaietnieni od alkoholu mogq uczyt sig trzelwego 
sposobu 2ycia. Zadaniem wewngtrznym Stowarryszsnia jest motywowanie do podjqcia i kontynuacji 
leczenia, wsparcia i dalszego procesu zdrowlenia os6b z problemem alkoholowym, rehabiiitacji oraz 
pomocy ich rodzinom, zapobiegania nawrotom zmiana zachowair na podstawie pneiyh W ramach 
zadania udostgpnlone zostanie miejsce do organizacji grup samopomocowych, odbgdq sig r6wniet 
spotkania grupy wsparcia dla trzeiwiejqcych alkohoiikdw oraz grupy terapeutycznej. 
Celem jest kontynuacja spotkah w ramach ruchu samopomocowego trzeiwiejqcych alkoholik6w, 
organizacja spotkah z terapeutami oraz innymi aikoholikami majqcymi wieloietniq abstynencjg. Nauka 
spgdzania wolnego czasu bez alkoholu i nawiqzpvania ,,tmetwych" relacji migdzyiudzkich. 
Rozpoznawanie symptomdw napiqcia ,poznawanie metod radzenia sobie ze stresem, zapobieganie 
nawrotom choroby. Wsparcie osdb uzaletnionych od aikoholu, wsp&uzaletnionych i ich rodzin. 

2. Opis potizeb wskazujqcych na koniecznos6 wykonania zadania publicznego, opis ich przyczy 
oraz skutk6w 

. , . .  . ' ~ .  . 



Stowarzyszenie abstynenckie jest sprawdzonq organizacjq, ktora zajmuje sig rehabilitacjq osbb po 
leczeniu odwykowym oraz wspierajqcym i motywujqcym do podjgcia leczenia. Powrot do ,,normainego 
iycia" dotyczy nie tyiko aspektu fizycznego, ale rtrwniei powrotu do aktywnosci na ptaszwyinie 
zawodowej, spdecznej i uporzqdkowania iycia rodzinnego. W ostatnich latach w todzi zlikwidowato sic 
kilka takich organizacji. Obecnie na terenie miasta istniejq dwa takie rniejsca. Stowarzyszenie 
Abstynentbw ,,U Siebie" jest organizacja,, ktora jest bardzo potrzebna. Wsrod naszych czlonktrw sq byli 
czlonkowie Stowarzyszenia ,,Soczewka", kttrre nie istnieje od zesztego roku. Grupy, ktore dzialaty na 
terenie tego Stowarzyszenia, zostaty przeniesione do Stowarzyszenia Abstynentbw ,,U Siebie". Sq to 
iudzie, kt6rzy zmieniii swoje tycie i zachowanie przez zdobytq wiedzg na temat wyjscia z uzaleinien 
od alkoholu i srodkbw psychoaktywnych , oraz cztonkowie ich rodzin. Obecnie aktywnie wlqczajq sig w 
iycie spoleczne i zawodowe. 

3. Opis grup adresatow zadania publicznego 

Osoby z probiemern alkoholowym oraz ich rodziny. 

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania publicznego, 
w szcze olnosci ze wskazaniem, w jaki sposob przyczyni sig to do podwyiszenia standardu realizacji 
zadania. '41 

I Nie dotyczy 

I 1 
6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji 
Projekt ma za zadanie kreowab trzeiwy model iycia ; uczyC nowych trzeiwych zachowan oraz 
nawiqzywania nowych relacji migdzyiudzkich. Ceiem samym w sobie jest budowa grupy wsparcia i 
realizacja programu 
Kreowanie trzeiwego modelu iycia; nauka nowych ,,trzeiwychm' zachowan, nawiqzywanie nowych relacji 
miedzyiudzkich. Budowa naturainej grupy wsparcia i realizacji programu rehabilitacji z problemern 

5. Informacja, czy w ciqgu ostatnich 5 lat oferent/oferencil) otrzyrna~otrzymalil' dotacje na 
dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z realizacja, zadania publicznego z podaniem inwestycji, ktore 
zostaly dofinansowane, organu ktory udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji ."I 

( a kohdlowym czlonk6w ich rodz n Projent ogdz e zrea zowany poprzez zorgan zowan e grup wsparcla 1 ola anon,rnowvch al~ohollkow oraz ,zalezn onvch od Srodk6w psycnoaktywnych a talcte 

nie dotyczy 

-. . -  .~~ ~~,~ ~ 
. . 

przeprowadzenie grupy terapeutycznej dla szczeg6inie wymagajGcych pomocy specjalistow. Grupg 
bgdzie prowadzic terapeuta z wieloletnim staiem i doswiadczeniem. 
Projekt zaktada , t e  90 osob -ostatecznych beneficjentbw zmieni swoje nastawienie do trzeiwoSci i 
wstqpi w szeregi organizacji wspierajqcych uzaleinionych i wspooluzaleinionych i zacznie zmieniaC 
swoje tycie propagujqc zdrowy tryb tycia. Zaklada dg , t e  50% uczestnikow grup wsparcia i grupy 
terapeutycznej bgdzie trwalo w trzeiwosci i kontynuowalo terapig i uczestnictwo w grupach wsparcia. 

NiE 

7. Miejsce realizacji zadania publicznego 

Siedziba Stowarzyszenia Abstynentow ,,U Siebie" - ul. Piotrkowska 17, t o d i  

8. Opis poszczeg6lnych dziatari w zakresie realizacji zadania publicznego12' 
1 

3j trwajqce 3 godz. tqcznie 24 godziny 
4) grupa terapeutyczna dia uzaletnionych od alkoholu (dla ok. 20 os6b) - Spotkania w poniedzialki 

trwajqce 3 godz. 3 spotkai, = 9 godzin. Prowadzenie terapeuta Marianna Makowska 

1) Grupy samopomocowe - 3, lqcznie dla ok. 50 osob: AA - 2 x 2godz,(Srody i piqtki) Anonimowi 
Narkomani (8rody)- 2 godziny. tqcznie 20 spotkan x 2 godz. = 40 godzin 

2) Zorganizowanie grup wsparcia dla cztonkbw i sympatykbw Stowarzyszenia. Spotkania w czwartki d l  



9. ~ a r m o n o ~ r a m ' ~ '  

Zadanie publiczne reaiizowane w okresie od 1 

Poszczeg6lne dziaiania w zakresie 1 Terminy realizacji 1 Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za 

( realizowanego zadania pub~icznego'~' I poszczegdlnych 1 dziataanie w zakresie realizowanego zadania 1 
1 pubiicznego 

1) gotowoSC do prowadzenia wsparcia 

dla os6b z pmblernem alkoholowyrn . 
gmpy samopornowwe (Anonimowi 

Alkoholicy, Anonimwi Narkoman11 

2) Prowadzenie grupy wsparcia 

3) Pmwadzenie g ~ p  terapeutyunych 

(motywacja do zaprzestania ptcla. 

zapobieganie nawrotom choroby) - 
Marianna Makowska 

oferent 

1 oferent 

oferent 

10. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publlwnego'" 

Rozpowszechnianie kreowanie trzetwego modeiu tycia; nauka nowych ,,trzetwych" zachowail, nawiqzywanie 
nowych relacji miqdzyludzkich. Budowa naturalnej g ~ p y  wsparcia i realizacji programu rehabilitacji dla os6b z 
pmbiemem alkoholowym i czlonkdw ich rodzin. Kontynuacja rozpowgtych dziaiail pmfilaktycznych. 

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego 

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztow: 

rniary 
Koszt z tego do z tego z Koszt do pokrycia 
catkowlty pokrycia finansowych z wktadu 
(W 21) r wnioskowanej Srodkbw osobowego, w tyrn 

dotacji wlasnych, pracy spcieunei 
(W 20 Srodkbw utonkbw 

z innych fr6de4, i Swiadueh 
w tym wplat I wolontariuszy 
oplat adresat& [w 4) 
zadania 
publianego"'(w 



merytoryune: 
I) wynagrodzenie 

2) gotowo$C do 
pmwadzenia 40 
dziahlno$ci 
samopomocoweJ 

3) grupy wspania I 1 2 4  
Koszty obslugiml 

publicmego, w 

adrninistracyjne 

godzina 900 

godzina 1600 

godzina 960 

2. Przewidywane f r6dta finansowania zadania publiunego 

3460 

111 

I 
v 

lnne koszty, w 
tym k0say 
wyposatenia i 
pmmocji: 

OgMem: 



3. Finansowe srodki z innych ir6deI publicznych2') 

Nazwa organu administracji 
publicznej lub innej jednostki 
sektora finansow publicznych 

brak 
TAWNIE'] 

lnforrnacja o tym, czy 
wniosek (oferta) 
o przyznanie 
Srodkbw zostal (-a) 
rozpatrzony(-a) 
pozytywnie, czy tet 
nie zostal(-a) jeszcze 
rozpatrzonv(-a) 

TAK/NIE" 

Uwagi, kt6re mogq miee znaczenie przy ocenie kosztorysu: 
Lokai, ktbry jest naszq siedzibq i w kt61ym ma by6 realizowane zadanie wyremontowaiiSmy z wtasnych 
Srodkbw i we wlasnym zakresie. Nikt z pracujqcych na rzecz Stowarzyszenia nie pobiera za swojq pracg 
wvnaorodzenia. Zainteresowanie wSr6d iudzi uzaletnionvch iest oaromne. W naszvm Stowarzvszeniu 

Terrnin rozpatrzenia - 
w przypadku wnioskbw 
(ofert) nierozpatrzonych 
do czasu zlotenia 
niniejszej oferty 

, < 

pomoc uzyskuje wielu potrzebujqcych. Stowarzyszenie nie moteskorzysta~ z trzyletniej dotacji. Od poczqtku 
roku utlzymujemy Stowarzyszenie ze skladek cztonkowskich i Srodkbw wiasnych. 

V. lnne wybrane informacje dotyczqce zadania publicznego 

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy raalizacji zadania publicznegoZ2) 

I 
1) Andrzej Skrzyrnowslti - prezes Zarzqdu Stowarzyszenia Abstynentbw .U Sieoie', osoba 
odoowiedzia.na za realizac~e zadan: wie~oletn: wolontariusz wsnerania tlzetweqo stvlu tycia w 
k & Y ~ h  icjatywach spol&znych. ~ rzewodn icz~c~  K.D.O. ds.'~rzeciwdziatania ~zale2njeniom . 
Realizacja zadarl opieraC sig bqdzie na staiych wsp&pracownikach, sympatykach i wolontariuszach 
wspierajqcych trzeFwy tryb tycia. 
2) Terapeuta uzaleZnieh - Marianna Makowska 
Dodatkowo kadra zarzqdzajqca projektem ma wyksztalcenie prawno- administracyjne i wieloletnie 
dohviadczenie w prowadzeniu projektow i ich realizacji. 

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferent6wi) przewidywane do wykorzystania przy realiiacji zadaniaZ3) 

Zasoby lokalowe - siedziba Stowarzyszenia, w ktdrej odbywajq sig spotkania grup 
samopomocowych, terapeutycznych i grupy wsparcia. Jest to lokal o powierzchni 120 1-172, w kt6rym 
sq wydzieione trzy pomieszczenia - grupy mogq odbywaC sig bez zaklbcefi. Lokai zostal 
wyremontowany przez czlonkbw Stowarzyszenia, jest wyposatony w niezbgdne meble. 

3. Dotychczasowe doSwiadczenia w realizacji zadali publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, 
ktbre z tych zadah realizowane byly we wsp6lpracy z administracjq publicznaj. 

Cztonkami Stowarzyszenia Abstynentbw ,,U Siebie" sq w wigkszoSci byli czlonkowie S.A. Soczewka, 
kt6re zakohczyto swojq dzialainoSC. Majq oni wieloletnie doSwiadczenie w niesieniu pomocy i 
wsparcia osobom uzaietn~onym od alkohoiu I ich rodzinorn. 

4. Informacia. czv oferent/oferencii) orzewiduie(-a\ zlecaC realizacie zadania oublicmeao w trvbie. 



o kt6rym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziakalnoici poiytku 
ublidznego i o wolontariacie. 

Nle prrewiduje 

OSwiadczarn (-y), te: 
1) proponowane zadanie publiczne w calosci rnieSci sig w zakresie dziaklnosci potytku publiczhego 
oferentaloferent6w1': 
2) w rarnach skladanej ofe '3( przewldu~emy . " .  pobieranielniepobieranie" oplat od adresatbw zadania; 

............................. 3) oferent/oferencil' jestlsq zw~qzany(-n~) niniejszq ofertq do dnia ; 
4) w zakresie zwiqzanym z otwartym konkursem ofert, w tym z grornadzeniem, przetwarzaniern i 
przekazywaniem danych osobowych, a take  wprowadzaniern ich do system6w infonatycznych, osoby, 
kt6rych te dane dotyczq, zioiyly stosowne okwiadczenia zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pbtn. zrn.); 
5) oferentloferenci" skiadajqcy niniejszq ofertq nie zaiega (-ja.)/zalega(-jq)') z oplacaniern naletnosci z tytulu 
zobowiqzafi podatkowychlskladek na ubezpieczenia spdeczne"; 
6) dane okreSlone w czgSci I niniejszej oferty sq zgodne z Krajowyrn Rejestrern SqdowyrnIwlaSciwq 
ewidencjql'; 
7) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje sq zgodne z aktuainyrn stanem prawnym i 
faMycznyrn. 

sToW*RZVsZENIEABSTYNE NX)W.. 

"U SIEBIE" 

ar "1. plntrkowska 17 

(podpis osoby upowarnionej 
lub podpisy os6b upowatnionych 

do skladania ogwiadczefi woli w imieniu 
oferentaloferent6w1' 

... . . .. . Data.. A.5,. Q.T : ;2 .Q/.!.L.. 

Zafqczniki: 
I. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru lub ewidencjiZ4' 
2. W przypadku wyboru lnnego sposobu reprezentacji podmiot6w skiadajqcych ofertg wspolnq nit 
wynikajqcy z Krajowego re jest^ Sqdowego lub innegd3dtasw.BgcrpR)asVu 
upowatnienie do dzialania w irnieniu oferenta(-6w). /,.,~,.NI;,I~~~,I~I I (U~ I I~J~ IN>WI  S~OIPCHIP/ I Z~IOWII 1 W ~ ~ $ Z I U I  zdrnala / spmr spohtunych 
PoSwiadczenie ziotenia oferV5' I 

i 1 5 -[ 

I I 

Adnotacje urzgdoweZ5' 1 

1 I I 

'' Niepotrzebne skreilib. 
2' Rodzajem zadania jest jedno lub wiqcej zadah publicznych okreSlonych w an. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
dzialalnoici potytku publicznego i o wolontar~acie. 

Katdy z oferentow skkadajqcych ofertq wsp6lnq przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci doiqczajq wlaSciwe pola. '' Forma prawna oznacza forme dzialalnoSci organizacji pozarzqdowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okteSlon$ na 
podstawie obowi+zujqcych prrepisdw, w szczeg6lnoici stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne ijednostki 
organizacyjne dzialajgce na podstawie przepis6w o stosunku P&nva do KoScida Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, o stosunku Paristwa do innych koSciol6w i miqzk6w wymaniowych oraz o gwarancjach wolnoici sumienia i 
wymania, j ek l i  ich cele statutowe obejmujq prowadzenie dzialalnoici poZytku publicmego, ucmiowskie kluby 
sportowe, ochofnicze strate potarne oraz inne. Nalety zaznaczyd odpowiedniq form? lub wpisad inn$. 
') PodaC nazwq wlaSciwego rejestw Lub ewidencji. . .  

W zaletnoici od teso, w jakl spos6b organizacja lub podmiot powstal. 
" Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypehienie nie obowi~kowe. Naleq wypelnif jeteli zadanie 



ublicme prpponowane do realizacji ma byC realizowane w ob-bie danej jednostki. 
Nie wypehiat w przypadku miasta stolecmego Warszawy. 

" Dotyczy oddzialow terenowych, placowek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalety wypehiO jeSli 
zadanie ma byC realizowane w obrqbie danej jednostki organizacyjnej. 
lo' Nalety okreilii: czy podstawq s$ zosady okreflone w statucie, pebomocnictwo, prokura czy tet ima podstawa. 
Dotyczy tylko oferty wspolnej. 
") Wypelnid tylko w pnypadku ubiegania siq o dofinansowanie inwestycji. 
'" Opis musi by6 spojny z harmonopmem i kosztorysem. W przypadku oferty wsp6lnej - nalety wskazai. dokladny 
podziak dziaiatl w ramach realizacji zadanla publicmego miqdzy skiadajqcymi ofertq wsp6lna 
3' W harmonogramie nalety pod& terminy rozpoczqcia i zakoficzenia poszczeg6lnych dziahi oraz liczbowe okredlenie 

skali dzialafi planowanych przy realizacji zadania publicmego (tm. miar adekwatnych dla danego zadania publicmego, 
n liczba Bwiadczefi udzjelanych tygodniowo, miesiecznie, liczba adresatow). B . .  ' ) O p ~ s  zgodny z kosztorysem. 
15) Nalety opisat zakhdane rezultaty zadania publicmego - czy bed4 m a l e  oraz w jakim stopniu realizacja zadania 
rzyczyni sip do rozwifpinia pmblemu spotecmego lub zlagodzi jego negatywne skutki. 

Nalety uwzgledniC wszystkie planowane koszty, w szczeg6lnoSci zakupu ustug, zakupu rzeczy, wynagrodzefi. 
' n ~ o t y ~ z y  jedynie wspierania zadania publicmego. 
Is' Nak&y wpisaC koszty bezpogrednio z w i p n e  z celem realizowanego zadania publicmego. 
19' W prrypadku oferty wspolnej kolejni oferenci dolqczajq do tabeli infonnacjg o swoich kosztach. "' Nalety wpisaC koszty m i w e  z obsh~gq i admiistracjq realizowanego zadania, ktore zwiqzane sq z 
wykonywaniem dziahi o charakterze administracyjnym, nadzorczym i konbolnym, w tym obshgq finansow? i 
prawn4 projektu. 

I' Wypelnienie fakultatywne- umotliwia zawarcie w umowie postanowienia, o ktdrym mowa w 5 16 ramowego wzom 
umowy, stanowiqcego zal?cznik nr 2 do rozporqdzenia M i t r a  Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 
.................................... w sprawie WZON oferty i ramowego wzom umowy dotycqcych realizacji zadania publicmego 
o m  WON sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicmego. "' Informacje o kwalifikacjach osob, ktdre bed$ zarmdnione przy real'icji zadania publicmego, oraz o kwalifikacjach 
wolontariuszy. W przypadku oferty wsp6lnej nalety przyporz&owaC lasoby kadrowe do dysponujqcych nimi 
oferentow. 
23) Np. lokal, sprqf materia&. W pnypadku oferty wspdlnej naleZy przyporqdkowaC zasoby rzeczowe do 
d ponujqcych nimi oferentdw. 
'?Odpis musi by6 zgodny z aktualnym stanem fkktycmym i prawnym, niezaletnie od tego, kiedy mstal wydany. 
25' Wypeinia organ administracji publicmej. 


